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VOORWOORD

De Stichting EcoShape en het daaronder ressorterende innovatieprogramma Building with Nature (BwN) 
werken in diverse projecten samen met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. BwN benadert projec-
ten vanuit het natuurlijke systeem, maar gericht op hun waterstaatkundige functionaliteit. Natuurlijke  
Klimaatbuffers benadert projecten vanuit hun natuurfunctie, maar met waterstaatkundige functionaliteit 
als belangrijk neveneffect (par. 3.1: klimaatbuffering gaat verder dan natuurherstel). Daardoor vullen 
deze programma’s elkaar heel mooi aan. Dat heeft in verschillende gevallen geleid tot wederzijdse  
versterking en verrijking, inhoudelijk, financieel, via elkaars netwerken, door elkaars taal te leren spreken 
en ook door vanuit verschillende referentiekaders dezelfde problematiek te benaderen. 

Deze tussenrapportage is daarvan een weerslag, niet alleen voor de projecten waarin we concreet heb-
ben samengewerkt, maar ook voor een aantal andere ‘natte’ klimaatbuffers. Hoewel de meeste projec-
ten, zowel bij BwN als bij CNK, nog volop in ontwikkeling zijn (de natuur houdt zich nu eenmaal niet aan 
financieringstermijnen), bevat dit rapport toch al een groot aantal belangwekkende en ook voor BwN 
hoogst relevante bevindingen en lessen, inhoudelijk zowel als procesmatig.

Het rapport vermeldt een aantal lessen die voor BwN heel herkenbaar zijn, zoals:
-  eerst zorgen dat je iets kunt laten zien, dan pas de boer op; 
-  experimenten kunnen mislukken, maar ook daar leer je van; 
-   houd rekening met de grilligheid van de natuur, waardoor ontwikkelingen anders kunnen ver-

lopen dan verwacht; 
-  organiseer, financier, plan en vergun de monitoring tijdig; 
- begeleid experimenten wetenschappelijk;
-  probeer werk met werk te maken;
-   betrek stakeholders (o.a. terreinbeheerders) vroegtijdig bij de planvorming, maak ze ‘mede-

eigenaar’ van het project;
- papierwinkel en procedures kosten meer tijd, geld, energie en geduld dan je zou willen;
-   de dynamiek van aanlegprojecten (krappe kaders voor tijd, geld en risico) verhoudt zich niet 

goed tot experimenteren om te leren voor toekomstige projecten;
-  richt je communicatie op de hoofdboodschap, niet op details.   

Een uitdaging waar we allebei voor staan is de evaluatie van projecten: wanneer is een project een suc-
ces en hoe en op welk moment stel je vast in welke mate dat inderdaad het geval is? Monitoring speelt 
daarbij een belangrijke rol, maar ook het scherp omschrijven van verwachte resultaten (baten) en het 
definiëren van evalueerbare indicatoren. De Coalitie heeft daarin een aantal belangrijke stappen gezet, 
zoals blijkt uit Bijlage 1.

De grote uitdaging voor de komende jaren, zowel voor BwN als voor CNK, is ‘mainstreaming’ van het ge-
dachtengoed: hoe zorg je dat ideeën en concepten uit de programma’s ingang vinden in de  dagelijkse 
praktijk van waterbeheer en watersysteemontwikkeling? De projecten in beide programma’s laten zien 
dat dit doel nog niet bereikt is. We zullen elkaar hard nodig hebben om dat te realiseren.

Niettemin feliciteert EcoShape de Coalitie met dit indrukwekkende resultaat. Wij zien uit naar voortzet-
ting van deze vruchtbare samenwerking. 

Namens EcoShape, Building with Nature

prof.dr.ir. H.J. de Vriend
directeur    foto: Hans Dekker
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1 Inleiding

1.1. Start in 2006

Vanaf het jaar 2006 wordt door de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers gewerkt aan het uit-
diepen van mogelijkheden om de natuur te benutten bij het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering. De eerste plannen rond het concept van klimaatbuffers kregen gestalte 
binnen de nationale HIER-klimaatcampagne, gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij. 
In die periode werden deze plannen en concepten in politiek Nederland met belangstelling 
ontvangen. In 2010 resulteerde dit in een financiele bijdrage van de  overheid voor proef-
projecten rondom klimaatbuffers. In een eerste tranche betrof dat vijf projecten, in een twee-
de tranche werden er nog eens vijftien aan toegevoegd. Zo is het  klimaatbufferprogramma  
gevormd dat door de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers is opgepakt.
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Verder zijn er een tiental meer strategisch georiënteerde projecten gestart om het gedachtegoed be-
treffende klimaatbuffers op een specifieke gebiedsgerichte plek verder onder de aandacht te brengen, 
verder uit te diepen en kansrijker te maken.

Naast het daadwerkelijk realiseren van gebiedsgerichte en strategische projecten is het bovendien de 
bedoeling dat de opgedane ervaring en kennis over klimaatbuffers bekend wordt, zowel bij de juiste 
personen in het gebied, als bij stakeholders en specialisten. 

Het klimaatbufferprogramma kent daarom de volgende componenten: 

• Het management van het programma
• De gebiedsgerichte projecten 
• De strategische projecten
• Kennisvergaring en kennisoverdracht richting beleid
• Communicatie over de projecten en het programma

1.4. Voorliggende tussenrapportage
 
In deze tussenrapportage wordt ingegaan op de zaken die in de afgelopen drie jaar in de hier-
boven genoemde vijf elementen van het klimaatbufferprogramma  gerealiseerd zijn. Volgens 
afspraak is het halverwege 2012 tijd om een stand van zaken op te maken. Wat is er allemaal 
gebeurd? Wat hebben we van het programma en de projecten geleerd? Waar staan we en hoe 
gaan we verder? Dat is te lezen in voorliggend document. 
In het document wordt regelmatig verwezen naar twee bijlagen die dieper ingaan op de ver-
worven informatie en de beelden van klimaatbuffers in de toekomst. Beide bijlagen vormen 
dan ook een noodzakelijke verrijking van de informatie in deze tussenrapportage. 
Het betreft de volgende bijlagen:

1. Een overzicht van het rendement van de klimaatbufferpilots, beschreven in
- Een kennisinventarisatie van de opbrengsten in het gebied, 
- Een inschatting van de gerealiseerde economische baten, 
- Een inschatting van de verkregen cofinanciering

2.  Een propositie vanuit de CNK voor de toekomst, dit in de vorm van positionpapers die in de 
zomer van 2012 aan de Delta Deelprogramma’s zijn voorgelegd.

1.2. Wat zijn klimaatbuffers en wat is de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers?

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze 
mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Niet alleen om-
dat ze Nederland veiliger maken, maar ook omdat er met behulp van klimaatbuffers voordelen 
worden gerealiseerd op gebied van ecologie, recreatie en economisch rendement. (“meekop-
peling”: als verscheidene processen elkaar positief kunnen beinvloeden)
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) is een uniek samenwerkingsverband van vooraan-
staande Nederlandse Natuurorganisaties, dat zich richt op het veiliger en mooier maken van 
Nederland met behulp van natuurlijke processen.
In de coalitie participeren:

• ARK Natuurontwikkeling
• De12Landschappen
• Natuurmonumenten
• Staatsbosbeheer
• Vogelbescherming Nederland
• De Waddenvereniging
• Het Wereld Natuur Fonds

De coalitie wordt in voorkomende gevallen bovendien ondersteund door De Provinciale Milieu-
federaties en Ecoshape/Building with Nature.  

1.3. Opbouw van het klimaatbufferprogramma

Het klimaatbufferprogramma is opgebouwd rond een twintigtal concrete gebiedsgerichte kli-
maatbufferprojecten. Onderstaande kaart laat zien waar de proefprojecten zich bevinden.

Natuurlijke Klimaatbuffers: 
pilot-projecten
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2 Management van het programma

2.1 Organisatiestructuur en overleg

Nevenstaande figuur laat zien dat het programma een aparte organisatiestructuur heeft ge-
kregen die ‘dwars’ door de zeven coalitiepartners heen loopt. Er is sprake van een opdracht-
geversoverleg (waarin de zeven directeuren participeren) een programmateam, een program-
mabureau (ofwel dagelijks sturingsapparaat) en werkgroepen voor de onderdelen:

• kennis en beleid, 
• gebieden en strategische projecten 
• communicatie

De wijze van organiseren leidt tot de volgende overlegstructuur binnen het programma: met 
regelmaat binnen het programmabureau en de werkgroepen, tweemaandelijks in het  pro-
grammateam en halfjaarlijks met de directeuren.

Twee a drie keer per jaar is er een formele terugkoppeling naar de financier van het program-
ma, het ministerie van I&M. Dan wordt één van de proefgebieden bezocht en de voortgang 
van het programma besproken en eventueel bijgestuurd.

 

Organisatie Coalitie Natuurlijke 
Klimaatbuffers, juli 2012

Opdrachtgevers Overleg 

7 directeuren met Teo Wams (NM) als voorzitter

Programma Bureau

• Programma manager (Hans-Peter Westerbeek)
• Programma secretaris (Hesper Schutte)
• Medewerker communicatie (Marjolein Sterk)
• Administratie (Natuurmonumenten)

(Control en Administratie vinden plaats bij NM)

Programmateam incl. Communicatie

• NM: Hans Peter-Westerbeek
• NM: Hesper Schutte
• NM: Paul Vertegaal
• ARK: Marjolein Sterk
• DL: Berry Lucas
• SBB:  Wim Lammers
• VB: Anne Voorbergen
• WNF: Esther Blom
• WV: Josje Fens
• ARK: Petra Souwerbren
Milieufederaties zijn agendalid: Roelof van Loenen Martinet

Werkgroep Kennis en beleid
Werkt op ad hoc basis 

• Paul Vertegaal (NM) – trekker beleid
• (VB) – trekker kennis
• Esther Blom (WNF)
• Harry Koenders (SBB)
• Auke Wouda (WV)
• Jeroen Roos (D12L)
• Roelof van Loenen Martinet (Mileufederatie)
• Hesper Schutte (Coalitie)

Agendaleden:
• Eise Harkema (SBB)
• Marieke van Gerven (SBB)

Werkgroep Gebiedspilots en strategische 
projecten

• Petra Souwerbren (ARK) - trekker
• Jan Bos (NM)
• Wim Lammers (SBB)
• Josje Fens (WV)
• Jeroen Roos (D12L)
• Hesper Schutte (Coalitie)

PROJECTEN

Gebiedspilots 1e fase (5):
Breda, Voorne, Harger/Pettemer Polder, Eelder- en Peizermaden, Weerterbos

Gebiedspilots 2e fase (15):
Ooijen-Wanssum, Den Bosch, Kempen~broek, IJsselmonde, Friese IJsselmeerkust, Zuidwest Ameland, Castri-

cum, Hunze, Dwingelderveld, Oesterdam, IJsselpoort, Stedelijke klimaatbuffer, Regge, Beuningen, Zeegras
Leereffecten (2):

Communicatie, Kennis /Strategische projecten
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2.2.3 STOWA
Het Kennisprogramma Deltaproof van de STOWA brengt kennisvragen van waterschappen over 
waterveiligheid en zoetwater beschikbaarheid in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische 
antwoorden op die vragen. Het kennisprogramma richt zich op de realisatie van Deltaopgaven op 
regionaal niveau. Deltaproof loopt van 2009 tot en met 2013. De coalitie heeft nauwe contacten 
met hen om de kennisvragen te helpen stroomlijnen en om onze gebieden ter beschikking te 
stellen om onderzoeksvragen in te beantwoorden.  

2.2 Samenwerking met andere partijen

De CNK zoek nadrukkelijk en intensief de samenwerking met relevante partijen in het werk-
gebied van de waterveiligheid. Dat betreft collega-organisaties zoals de milieufederaties, de 
Rijksoverheid, de landelijke politiek, provincies en gemeenten, Rijkswaterstaat en de water-
schappen. Steeds wordt gezocht naar kansen om win-win situaties te creëren rondom concrete 
klimaatbuffers. Daarnaast het onder de aandacht brengen van het klimaatbuffer gedachtegoed 
en toekomstvisies. Recent zijn er vanuit de CNK positionpapers ontwikkeld om het klimaatbuf-
fer denken in de Delta deelprogramma’s van een impuls te voorzien (zie Bijlage 2). Concrete 
samenwerking is door de CNK ook gezocht met EcoShape, met wie nu al enkele jaren gemeen-
schappelijk wordt opgetrokken bij het uitdiepen en uitdragen van verworven kennis. Ook is 
EcoShape gevraagd om als formeel klankbord voor de CNK op te treden. Bovendien is recent 
ook de samenwerking gezocht met de STOWA, Platform31 en het Deltaprogramma. 
Hieronder wordt iets dieper ingegaan op enkele samenwerkingsverbanden: 
 

2.2.1 EcoShape / Building with Nature
In 2011 is een samenwerkingsverband met Ecoshape getekend. Het EcoShape Consortium is 
een samenwerking van partijen die gezamenlijk het innovatieprogramma Building with Nature 
uitvoeren. Het consortium bestaat uit Boskalis Westminster Dredging B.V., Van Oord Dredging 
and Marine Contractors B.V., IHC Merwede B.V., Stichting Deltares, Wageningen IMARES B.V., 
Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs B.V., DHV B.V., HASKONING Nederland B.V., Arca-
dis Nederland B.V., Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente, 
Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Koninklijke Nederlandse Acade-
mie voor Wetenschappen, Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken. Zij 
hebben het doel om te bouwen met natuur. En dus ook om natuurlijke processen in te zetten. 

“Het innovatieprogramma Building with Nature is gericht op het maken van de volgende stap 
in de waterbouw: van defensieve ontwerpmethoden die gericht zijn op het minimaliseren van 
negatieve effecten naar ontwerpmethoden en ontwerpen die zich richten op het maximalise-
ren van systeempotenties. …We gaan leren bouwen met de natuur, in plaats van bouwen met 
beperking van de gevolgen voor de natuur.”

De samenwerking is erop gericht om 2 maandelijks bij elkaar te komen om ervaringen en nieuws 
uit te wisselen. Daarnaast leveren de klimaatbufferprojecten input aan het computersyssteem 
EDD (economic development en design), een WIKI-omgeving, waar technische kennis over water-
veiligheidsprojecten verzameld en gepresenteerd wordt. 

2.2.2 Milieufederaties
De 12 provinciale Natuur en Milieufederaties (NMF) werken aan een ‘Waterrijk en klimaatbe-
stendig Nederland in 2050’. De gezamenlijke NMF zien daarbij het Deltaprogramma als het be-
langrijkste middel om daar vorm aan te geven. Dat geldt vooral de generieke deelprogramma’s 
Ruimtelijke adaptatie en Zoetwatervoorziening. Daarnaast zijn afzonderlijke NMF betrokken bij de 
diverse deelprogramma’s. De NMF werken aanvullend op de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers 
(CNK) met als sterk punt de inzet van hun regionale en lokale netwerken in de provincies en hun 
contacten met waterschappen en gemeenten bij de realisatie van een natuurlijker waterbeheer.  
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3 De gebiedsgerichte voorbeeldprojecten

Zoals reeds vermeld is aan twintig voorbeeldprojecten gewerkt. 
Eén daarvan betreft een experiment met een stedelijke klimaatbuf-
fer, die wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het gaat dan om 19 
gebiedsgerichte projecten, waarvan sommige al zijn afgerond terwijl 
aan andere projecten nog volop gewerkt wordt. In hoofdstuk 3.2 wor-
den ze stuk voor stuk langsgelopen en in beschouwing genomen, 
maar eerst voorafgegaan door hoofdstuk 3.1 waarin een samenvat-
tend beeld wordt gegeven.

3.1 Samenvatting van de opbrengst van de voorbeeldprojecten

In 2011, tot halverwege 2012, vond een inventarisatie  plaats van de  opbrengst van de 19 na-
tuurlijke klimaatbuffers die als voorbeeldproject binnen het programma worden uitgevoerd.  Er 
is gekeken naar de opbrengst op het gebied van resultaten, kennis, financiële baten en gereali-

Ooijen Wanssum



14 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 15

3.1.4 Overige functies
Combinaties met andere functies zijn tot op heden beperkt gebleven. Er is geen directe koppeling 
gelegd met woningbouw, waterwinning, energieopwekking ed. De economische basis voor het 
groen is  wel versterkt via de eerder genoemde functies waterveiligheid en recreatie. In het Weer-
terbos wordt beoogd de watervoorraad voor droge tijden te vergroten. Effecten die daarnaast 
worden genoemd zijn het aantrekkelijker worden van het woon- en leefmilieu en CO2-opslag. In 
de Eelder en Peizer Maden wordt in de natte delen de bodemdaling vertraagd of gestopt.  

3.1.5  Kosten en opbrengsten
In het Weerterbos  zijn de kosten van het waterbeheer fors verlaagd, doordat 20 kilometer aan 
watergangen niet meer wordt onderhouden. Het gebied hoeft immers niet meer gedraineerd te 
worden en mag vernatten. Daarnaast nemen de kosten voor het terreinbeheer naar verwachting 
af, doordat het ecosysteem robuuster wordt en er minder beheer nodig is om bepaalde soorten 
te behouden. Ook in de Eelder en Peizer Maden wordt het waterbeheer voordeliger door de 
toegenomen robuustheid. Het is niet langer nodig ieder jaar intensief te schonen en een aantal 
gemalen wordt opgeruimd. Wel zal door de lage stroomsnelheden het op diepte houden van de 
watergangen naar verwachting meer aandacht vragen. In de Vierde Bergboezem Breda is geko-
zen voor schraal grasland en dat type natuur vergt relatief veel beheer en dus relatief hoge kosten. 
Voor een uitgebreider overzicht van opbrengsten van de voorbeeldprojecten zie Bijlage 1.  
 

3.1.6 Samenwerking en cofinanciering
Samenwerking kenmerkt natuurlijke klimaatbuffer projecten. In alle projecten wordt samenge-
werkt, en dat leidt ook tot een beter gedeeld gevoel van verantwoording. Uit de inventarisatie 
blijkt dat er in de regel goed wordt samengewerkt op basis van welbegrepen eigen belang. Ook 
is er in alle gevallen sprake van partijen die meebetalen aan het project (het lukt steeds om een 
stevige cofinanciering op te tuigen.) Ook na afronding van de projecten zijn er nog contacten. 
Soms rond de monitoring (Eelder en Peizer Maden) en soms omdat het project nog verder kan 
groeien (Weerterbos). Tegelijkertijd is verdergaande samenwerking zeker geen automatisme zo-
als bijvoorbeeld blijkt bij de Punt van Voorne, waar de partners aangeven dat de samenwerking 
lijdt onder de drukte van het dagelijkse werk.

3.2 Beschrijving van de opbrengsten per voorbeeldproject

Per voorbeeldproject wordt nu in de volgende paragrafen kort ingegaan op de volgende  
aspecten:

- de bijdrage die een project levert aan het nader definiëren van klimaatbuffers en de 
mogelijkheden om tot optimaal werkende klimaatbuffers te komen

- inhoudelijke en procesmatige lessen die in de betreffende klimaatbuffer zijn of wor-
den geleerd,

- de mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot, dit in het kader van een 
mogelijke meegroeistrategie tegen klimaatverandering.

Voor een uitgebreidere omschrijving per voorbeeldproject zie Bijlage 1. Zo ook voor een over-
zicht van kosten, baten en cofinancieringopbrengst per voorbeeldproject   

seerde cofinanciering. Het betreft een eerste inventarisatie van projectresultaten van projecten 
die zich in totaal verschillende stadia bevinden. Een deel van de hier genoemde conclusies is 
gebaseerd op berekeningen, modellen en ecologische wetmatigheden. De kennisinventarisa-
tie is terug te vinden in Bijlage 1 van dit document. 

De evaluatie richt zich op de klimaatbufferende effecten, zoals beschreven in het Stroming rap-
port Natuurlijke Klimaatbuffers (2006). Door hetzelfde bureau is in dat verband een document 
met een eenvoudige inventarisatie systematiek ontwikkeld. Deze is vervolgens per project sa-
men met betrokkenen doorgenomen en ingevuld. Soms rezen er vragen waarvoor extra in-
formatie moest worden gezocht. De uiteindelijke inventarisatie rapporten zijn ter beoordeling 
voorgelegd aan alle betrokkenen en afgerond na ieders akkoord.

De opbrengst van de voorbeeldprojecten is gekoppeld aan de volgende onderwerpen:

3.1.1 Waterveiligheid
Een natuurlijke klimaatbuffer combineert natuur met andere maatschappelijke functies. In alle 
projecten is  die andere functie in de eerste plaats waterveiligheid. De belangrijkste partner is  het 
waterschap, met daarnaast in de meeste gevallen ook betrokkenheid van gemeente en/of provin-
cie. Klimaatbuffer Eelder en Peizer Maden is al voor de oplevering ingezet. Tijdens het hoge water 
van 4 januari 2012 werd 800 hectare onder water gezet,  ter bescherming van de stad Groningen. 
Bij de Punt van Voorne is de zeewering sterker en veiliger geworden. De  Vierde Bergboezem 
Breda heeft nog niet gefunctioneerd, maar hier zijn wel inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd 
die  rechtstreeks bijdragen aan de waterveiligheid en het voorkomen van ernstige wateroverlast. 
Voor het Weerterbos is de functie ‘waterveiligheid’ eveneens benoemd, maar minder duidelijk 
uitgewerkt. Hier wordt het water hoog boven in het stroomgebied langer vastgehouden, wat ook 
gunstige effecten heeft in drogere perioden. In de Harger- en Pettemerpolder is geïnvesteerd in 
de samenwerking en in het creëren van ruimte om in de toekomst zoute kwel te kunnen opvan-
gen.

3.1.2 Meer en betere natuur
In de onderzochte natuurlijke klimaatbuffers wint de natuur in areaal, in robuustheid en vooral 
in kwaliteit. Op enkele plekken wordt de verdroging terug gedrongen. In klimaatbuffer Eelder en 
Peizer Maden wordt meegelift met de aanleg van maar liefst 1700 hectare aan nieuwe natuur. 
In Vierde Bergboezem Breda en het Weerterbos gaat het om bescheidener oppervlaktes (20-30 
hectare). In het Weerterbos zal wel in honderden hectaren de natuur mooier worden, o.a. door 
het verhogen van de waterstand. Ook op de Punt van Voorne worden rijkere kustnatuur en meer 
dynamiek verkregen. Dat is gebeurd door het aanbrengen van een breed zandpakket in de zee-
wering en het verwijderen van een voedselrijke toplaag. De kennisinventarisatie kwam te vroeg 
om al effecten te zien op soorten en aantallen, maar het leidt geen twijfel dat effecten bij de vier 
uitgevoerde natuurlijke klimaatbuffer projecten binnen 1-2 jaar aangetoond zullen worden.

3.1.3 Recreatie
De mogelijkheden voor  recreatief gebruik speelt overal een rol en vormt samen met natuur de 
belangrijkste maatschappelijke waarde. De toegankelijkheid van de klimaatbuffergebieden werd 
verbeterd en er is (met name in het Weerterbos) een flink aantal excursies gehouden waarbij de 
aanpak werd toegelicht. In alle vier lopende projecten neemt het aantal recreanten aantoonbaar 
toe. Dit effect treedt dus snel op, hetgeen wijst op een behoefte bij mensen aan toegang tot 
nieuwe, mooie gebieden. Zelfs in regio’s met veel ruimte en natuur (zoals rond Groningen en te 
Voorne). 
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3.2.2 Ameland

Bijdrage aan definiëring en verdieping van het klimaatbufferconcept
Gezien de problematiek is dit een bijzonder interessant project. Critici vinden het erg kunstmatig, 
maar alleen al door uitvoering van dit project en kennisinventarisatie wordt erg veel ervaring 
opgedaan over hoe het systeem werkt en reageert. Zelfs als dit soort maatregelen niet duurzaam 
blijken te zijn, is er een leereffect. Als zandmotor-gerelateerde projecten niet duurzaam zijn, dan 
geeft dat immers extra druk om het systeem grootschaliger aan te pakken.  

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Samen meten en leren met Rijkswaterstaat schept een band, het gevoel van gezamenlijke proble-
men en uitdagingen, maar ook een gezamenlijke gedragen kwaliteitsstandaard van ontwerpen, 
aanleggen, meten, interpreteren en leren. (Denk aan een “community of practice”). Verder speelt 
hier het dilemma van zandsuppletie die enerzijds natuur beschermt en anderzijds bestaande na-
tuur vernietigt. En dat geldt ook voor eventuele onderhoudssuppleties. 
Of de buffer functioneert is nog volstrekt onduidelijk. Maar als deze aanpak zou werken en het 
vasteland (tijdelijk) afdoende kan worden beschermd, dan kan dat een enorme opsteker voor 
kustvakken zijn waar dijken liggen, die ergens in de toekomst aangepakt moeten gaan worden. 
Het zou overigens goed zijn als er een standaard komt voor ontwerpen, meten en leren voor dit 
project , de Friese IJsselmeerkust en de Oesterdam. Dat levert waardevolle ervaringen op inzake 
voorlandontwikkeling in verschillende typen systemen.
Er zijn deskundigen die zeggen dat je niet moet rommelen aan de Waddenzee. Wellicht vrezen zij 
dat al die kunstmatige maatregelen bestuurders afleiden van de knelpunten op het schaalniveau 
van de Waddenzee als geheel, en dus uitstel van grootschalige goede maatregelen. Het dilemma 
is echter dat het systeem al stevig is veranderd en dat je met experimenten meer grip kunt krijgen 
op de systeemproblemen. 

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat- 
verandering
Het zou kunnen dat de suppletie zeer snel verdwijnt bij storm en bepaalde windrichtingen.
Ook hier geldt dat de groeimogelijkheden in horizontale en verticale zin groot zijn, gezien het feit 
dat de Nederlandse kust vrijwel geheel zandig is en versterkt zal blijven worden met zand. 

3.2.1 Zeegrasherstel Waddenzee

Bijdrage aan definiëring en verdieping van het klimaatbufferconcept
Zeegrasherstel draagt bij aan sedimentatie en daarmee aan meegroeien met zeespiegelrijzing en 
compenseren van bodemdaling. Verdieping van de Waddenzee leidt tot  sterkere golfaanvallen 
op de kust, waarmee toenemende investeringen in kustversterking nodig zullen zijn. Bij de Groene 
Oesterdam is gerekend aan dat mechanisme, dat niet echt representatief is voor de Wadden, 
maar wel vergelijkbaar.

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Er is in Wadden een wetenschappelijke discussie over ‘de beste biobouwer’ en deze discussie 
heeft experimenten lang in de weg gestaan. In onze optiek is het goed dat er nu met zeegras 
(en overigens ook met mosselbanken) wordt geëxperimenteerd om te leren en te ervaren. Op 
dit moment groeit er vanwege het experiment weer zeegras in de proefvakken. Monitoring vindt 
plaats om te volgen of dit zeegras zich ook duurzaam zal vestigen en of het inderdaad de rol van 
biobouwer, en dus meegroeikatalysator, op zich neemt. 
In het Waddenwerk moet er voor worden gewaakt dat de  wetenschappelijke discussie geen 
belemmering vormt voor concrete stappen in het veld, de natuurorganisaties willen daar hun 
verantwoordelijkheid in nemen. Zij zullen wetenschappelijke afwegingen meenemen in hun keu-
zes, maar zich niet laten verlammen. Rijkswaterstaat is nog wat terughoudend bij het participeren 
in klimaatbuffer-initiatieven in het natte Wad, zeker als die een wat groene insteek hebben. Het 
Waddengebied is het gebied bij uitstek om klimaatbufferwerk stevig in te zetten  op het kustvei-
ligheidsbelang, daar zit immers het verschil tussen werk uit het oogpunt van klimaatbuffering en 
de natuurherstelwerkzaamheden die eveneens in de Waddenzee plaatsvinden. Het moet mogelijk 
zijn om daar ook Rijkswaterstaat en de regionale organisaties steeds enthousiaster voor te krijgen.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat- 
verandering
Biobouwers waaronder Zeegras kwamen op grote schaal voor in de Waddenzee en hadden een 
zeer belangrijke rol in de sedimentbalans. Ook voor de biomassa speelden zij een rol van beteke-
nis, voor  de kwantitatieve en de  kwalitatieve rijkdom aan soorten. Het groeipotentieel is enorm, 
zowel in het horizontale als in het verticale vlak, omdat biobouwers steeds voortbouwen op de 
sedimentatie.
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van zand (in belang van kosten en natuurwaarden) kan worden uitgevoerd met materiaal uit de 
strekdammen en dijkteen. Hier zou uit kunnen komen dat consolidatie van zand, ontwikkeling van 
nieuwe natuur en compensatie van bestaande natuur elkaar versterken en zelfs tot vermindering 
van de beheer- en onderhoudsrisico’s zouden kunnen leiden.

Er is erg moeilijk aan harde cijfers te komen omdat het waterschap deze niet mag verstrekken in 
verband met aanbestedingsrisico’s. Het is dus nog onduidelijk of zandig zeewaarts duurder en 
risicovoller is dan overslag.

3.2.4 Schoonwatervallei Castricum

Bijdrage aan definiëring en verdieping van het klimaatbufferconcept
Naast het oplossen van problemen van wateroverschot laat de Schoonwatervallei ook de proble-
matiek zien  van (schoon)watertekorten en droogte. Bij de toenemende schaarste van schoon zoet 
water in het westen van het land, laat dit project  zien hoe grootschalige schoonwater overschot-
ten kunnen worden opgeslagen en benut om tekorten in droge tijden te voorkomen dan wel uit 
te stellen. Tegelijkertijd neemt de noodzaak af om in droge tijden gebiedsvreemd en voedselrijk 
water over grote afstand of via ingewikkelde systemen aan te voeren. Er worden middelen ge-
combineerd vanuit waterbeheer, milieubeleid en natuurbeleid.

Inhoudelijke en procesmatige lessen
Het oplossen van wateroverlast door middel van waterberging blijkt goed te realiseren in combi-
natie met natuurontwikkeling. Het probleem van wateroverlastkans door de klimaatverandering 
wordt inmiddels ook herkend en erkend en er is draagvlak voor de oplossingen. Het oplossen 
van schaarsteproblemen van zoet water op poldersysteemniveau blijkt zowel in technisch opzicht 
complex als qua draagvlak moeilijk te landen: het probleem wordt nog niet breed herkend.

De verwachte cofinanciering leek geborgd met geplande gebiedsinvesteringen in het kader van 
de EHS, Waterprogramma’s HHNK, Rood voor Groen, bestuurovereenkomsten etc. Door de grote 
bezuinigingsronde en het beleid van het afgelopen kabinet zijn bestaande afspraken opengebro-
ken, kwam de cofinanciering onder druk en moest een geheel nieuwe strategie worden gekozen. 
In plaats van de bedoelde kwaliteitsimpuls op bestaande gebiedsinvesteringen werd het project 
een katalysator voor nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels zijn via deze omweg de gebiedspartijen 
alsnog goed aangehaakt, ook met geld, dus al met al heeft het wel gewerkt.

3.2.3 Harger en Pettemer Zeewering/Zwakke Schakels Noord-Holland-Noord

Bijdrage aan definiëring en verdieping van het klimaatbufferconcept
De oorspronkelijke bedoeling was een overslagdijk, waarbij het achterland geschikt gemaakt zou 
worden voor zout water. De autoriteiten hebben echter gekozen voor een zandige zeewaartse 
versterking. Maar de financier (het rijk) en vergunningverlener (provincie) moeten zich nog bezin-
nen, want vooral de grote onderhoudskosten en -risico’s maken een zandige oplossing niet tot 
de beste. De natuurorganisaties hebben ervoor gekozen zandig zeewaarts te helpen doorontwik-
kelen waarbij inzet van natuur en beheersing van beheer- en onderhoudsrisico’s elkaar versterken. 
Immers de Nederlandse Kust zal tot in lengte van dagen met zand worden versterkt en dit grote 
project is een belangrijk leerproject/experiment, waarbij marktpartijen  worden uitgedaagd flink 
te innoveren. Uiteraard wordt er geleerd van de Zandmotor Delflandse Kust.

Inhoudelijke en procesmatige lessen 
Inhoudelijk liggen de lessen op het terrein van:
• hoe ontwikkelen we een systeem van min of meer natuurlijke aanzanding waarbij onder-

houdssuppleties niet nodig zijn of minder dan 1*/10 jaar voorkomen;
• hoe ontwikkelen we daarbij hoge grotendeels verdwenen kustnatuur
• hoe zorgen we dat de recreatieve druk deze kwaliteiten niet ter plekke weer te niet doet
• hoe kunnen we de compensatie van natuur die verloren zal gaan op een goed niveau reali-

seren waarbij deze ook nog bijdraagt aan de reductie van de beheer- en onderhoudsrisico’s 
(opnieuw aanbrengen van stenige elementen in de zandige oplossing)

Achteraf bezien heeft Natuurmonumenten procesmatig een risico genomen door in te zetten 
op een overslagdijk, ook al was destijds de overslagdijk als mogelijkheid nog goed in beeld. Dat 
risico was er omdat je relatief weinig invloed hebt met de I&M subsidie op een project dat € 250 
mln. kost. Deze klimaatbuffer past dan eigenlijk beter in de categorie strategische projecten. Des-
ondanks is er met de subsidie wel veel cofinanciering losgetrokken voor verwerving en inrichting 
van de Harger en Pettemer Polder (€ 5.3 mln.) waarmee strategisch ruimte wordt gecreëerd voor 
eventuele opvang van overslagwater straks. Bij dergelijke projecten, waarbij je weinig invloed via 
de subsidie hebt, kun je beter inzetten op meerdere klimaatbuffermechanismen als opties. Want 
ook de zandige variant is een klimaatbufferaanpak
De organisatie van het proces is nogal vanuit waterveiligheid opgezet , maar het is een integraal 
proces, ook vanuit andere belangen dan natuur. Door langdurige lobby heeft NM (inmiddels sa-
men met VBN) een sterke positie verkregen in het team dat de projectdirectie gaat ondersteunen 
en adviseren bij de aanbesteding van de zandige oplossing. Dit om de klimaatbufferaanpak te 
kunnen benutten. Inmiddels zijn bestuur en directie van het project ook erop uit om de win-win 
op te zoeken in dit project. 
 

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
De uitrol- en groeimogelijkheden in horizontale en verticale zin zijn groot, gezien het feit dat de 
Nederlandse kust vrijwel geheel zandig is en versterkt zal blijven worden met zand. 
De zandige oplossing is een natuurlijke oplossing in vergelijking met traditionele dijkversterking, 
mits goed uitgevoerd. Er moet sprake zijn van een aanzandingsproces waarbij de natuur tijd krijgt 
zich te ontwikkelen maar ook in stand kan blijven en kan doorontwikkelen. Directe suppleties in 
aanleg en onderhoud geven de natuur geen tijd te ontstaan en zich te herstellen na stormen. Op 
deze plek in de kust zal een zekere mate van consolidatie van het zand noodzakelijk zijn, bijvoor-
beeld door golfdempende dammen en ander materiaal (schelpen etc). Anders zal frequent en 
intensief suppleren noodzakelijk blijven. Pikant is in dit project dat aanzanding huidige natuur-
waarden aantast die gedijt op de strekdammen en dijkvoet (basalt-zetstenen). Dat leidt tot flink 
verzet vanuit een deel van de milieubeweging tegen zand. Er wordt onderzocht hoe consolidatie 
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Inhoudelijke en procesmatige lessen
Bij de eerste flinke storm bleek de morfologische ontwikkeling meteen (onverwacht?) fors te zijn. 
Iets dergelijks is ook bij de zandmotor voor de Delflandse Kust aan de hand. Nu is daar al de mor-
fologische situatie bereikt, die over 5 jaar pas werd verwacht. Dit roept vragen op rondom veilig-
heid en faalkansen van suppleties. Kan uit deze ervaringen worden bepaald of dergelijke grote 
zandaanvoeren in feite ‘water naar de zee dragen’ zijn en of consoliderende maatregelen wense-
lijk zijn? Lang is voor velen onduidelijk geweest wat deze klimaatbuffer eigenlijk bijdraagt aan het 
concept, omdat deze niet direct bijdraagt aan de kustveiligheid (anekdotisch was dat bij de eerste 
de beste storm meteen de neiging ontstond om de consolideren met Helmgras). Er ontbrak een 
duidelijke breed gedragen doelstelling, monitoringprogramma en “draaiboek wat te doen” wan-
neer de natuurlijke processen zouden gaan optreden. De oorspronkelijke experimentele doelstel-
ling dreigde al gauw te veranderen in een doelstelling van conserveren wat er was aangelegd.
 

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Voordat hierover uitspraak wordt gedaan is het eerst zaak de werking van een meer dynamische 
zandige kust in de vingers te krijgen. Wordt er feitelijk aan natuurlijke opbouw gedaan of blijven 
we zand aanvoeren en vervolgens (op traditionele wijze) consolideren?

3.2.6 IJsselmonde

Bijdrage aan nadere definiëring van klimaatbuffers en aanpak daarvoor
Het project draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit (natuurlijke spons met een zuive-
rende werking), aan het robuuster maken van het watersysteem (vergroten Koedood) en aan het 
vasthouden en bergen van schoon regenwater (Zuidpolder). Hierdoor hoeft er minder direct op 
de rivieren gespuid te worden en ontstaat er minder afhankelijkheid van de aanvoer van rivier-
water in droge tijden. Aangezien de Oude- en Nieuwe Maas langzaam verzilten is dit van groot 
belang voor het gebied.  Het Zuiderpark heeft nu al in droge periodes last van toevoer van zilt ri-
vierwater. De bescheiden start zorgt voor een eerste bewustwording van de mogelijkheid ven een 
natuurlijke oplossing van problemen met de watervoorziening in de toekomst. Het doorbreekt 
het doorgaan in de huidige, vanzelfsprekend lijkende trend van steeds grotere afhankelijkheid 
van de wateraanvoer vanuit de rivieren. 

De deelprojecten waterbergen met klimaatbuffer  worden de komende maanden gerealiseerd en 
brengen daarmee het poldersysteem op orde wat betreft wateroverlast.
De natuurgebieden bufferen na de werkzaamheden in het najaar de zoetwatervoorraad zo opti-
maal mogelijk  binnen de qua tijdsplanning en budget realiseerbare opties. Dit zijn de quickwins 
die in deze projectperiode uitgevoerd worden. Voor oplossing op poldersysteemniveau zijn meer 
onderzoek en meer vervolgmaatregelen nodig. Hier wordt aan gewerkt in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap in het kader van de Deltavisie.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
De klimaatbuffer is representatief voor grote delen van west Nederland aan de binnenduinrand. 
Neerslagoverschotten worden hier (te) snel afgevoerd en natuur, landbouw en stedelijk gebied 
hebben hier in droge tijden veel last van. Met de versnelde afvoer van zoet water neemt boven-
dien op veel plaatsen de zoutindringing via het grondwater toe. Daarmee wordt de watervraag 
verder vergroot. Het Hoogheemraadschap en LNH willen in een vervolg onderzoeken (en ver-
volgens realiseren)  in hoeverre een klimaatbuffer op grote schaal (poldersysteemniveau) kan 
bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende zoet water bij watertekortperiodes. Dan zal ook 
aan de orde komen wat je daarin moet investeren, hoeveel ruimte dat vraagt en hoeveel effect er 
mee wordt bereikt?

3.2.5 Punt van Voorne

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
De klimaatbuffer Voorne is zelf geen onderdeel van een veiligheidsoplossing maar een toege-
voegd experiment. Er wordt ervaring opgedaan met het herstellen van natuurlijke zandtranspor-
ten aan de kust en de wijze waarop deze bijdraagt aan een robuustere kust. De zandsuppletie 
binnen de Zwakke Schakel (Deltaproramma) is daarom direct verbonden aan deze klimaatbuf-
fer. Deze zandsuppletie bestaat uit een zeewaartse uitbreiding en een overdimensionering in de 
hoogte tegen de duinen aan.
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De waterbergingsfunctie van de Vierde Bergboezem is gerealiseerd in 2010. Tegelijk zijn er wan-
del- en laarzenpaden aangelegd. Het eindbeeld van de Vierde Bergboezem is een natuurgebied 
met als inzet kruiden en faunarijk grasland, vochtige hooilanden, moeras - en natte schraallanden, 
Het gebied moet in de nabije toekomst het centrum van Breda extra beschermen tegen overstro-
mingen door hoog water vanuit de singels van Breda. De drie bestaande waterbergingsgebieden 
(Weimeren, Rooskensdonk en Terheijden) bieden een beschermingsniveau tot eens in de 50 jaar 
tegen wateroverlast door overstromingen. Door de inrichting van de Vierde Bergboezem wordt 
het beschermingsniveau verhoogd naar ‘eens in de 100 jaar’ (website Brabantse Delta).
Het risico van overstroming is gehalveerd. De Vierde bergboezem kan maximaal 1 meter water 
bergen, ofwel 2.8 miljard liter (SBB, 2011). Zie www.vierdebergboezem.nl
 

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Naast het realiseren van de fysieke inrichting van het gebied is actief gecommuniceerd met om-
wonenden, belangstellenden en de specifieke doelgroep kinderen. De website www.vierdeberg-
boezem.nl speelt hierin een steeds grotere rol, ook na realisatie, en trekt zo’n 4500 bezoekers per 
maand (SBB, 2011). 

Realisatie van het Waterschap Brabantse Delta-project  Vierde Bergboezem aan de Mark kost in 
totaal € 20,1 mio. In het kader van de subsidieregeling Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het Mi-
nisterie van VROM € 937.283,- bijgedragen voor de natuurlijke inrichting van 276 hectare. Werk 
met werk maken.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat- 
verandering
De vierde bergboezem kan als voorbeeld dienen voor andere wateropvangsprojecten rond gro-
tere steden.

3.2.8 Groene Rivier Vlijmen-Den Bosch

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
De bestrijding van wateroverlast in en rond Den Bosch kent een aantal fasen. Deze klimaatbuf-
fer is de tweede fase na een aantal urgente maatregelen die het laatste decennium zijn bespro-

Daarnaast draagt het project bij aan ruimere belevingsmogelijkheden en waterrecreatie in de 
stadsrand. Op termijn ontstaan hierdoor draagvlak en daadkracht voor grootschalige waterbuf-
fering en natuurontwikkeling in IJsselmonde. Het is een mooi integraal project dat aansluit bij de 
doelstelling van de provincie Zuid-Holland voor een robuust en veerkrachtig watersysteem. Er 
wordt met deze klimaatbuffer beter op piek- en seizoensberging ingespeeld: in deelgebied de 
Zuidpolder wordt de mogelijkheid voor een peilfluctuatie van 20 cm gerealiseerd. Door dit meer 
flexibele peil kan er tijdens hoge neerslagpieken meer water in het gebied worden opgevangen. 
 

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Het begrip “klimaatbuffer” valt in de regio lastig uit te leggen; in de praktijk is op dit moment 
nog weinig zichtbaar van de te nemen maatregelen (de peilfluctuatie van 20 cm in de Zuidpolder 
wordt pas gerealiseerd als de woonwijken ten noorden zijn afgekoppeld). Vaak wordt veronder-
steld dat hier hele polders met goede, cultuurhistorische landbouwgrond onder water worden 
gezet. iDit is geenszins de bedoeling is, het gaat juist om de sponswerking. 
Tijdens kano-excursies voor een breed publiek en tijdens veldlessen (natuurexpeditie Zuidpolder 
en natuurexpeditie Koedood) aan leerlingen, ouders en leerkrachten (groep 6, 7 en 8) van omlig-
gende basisscholen wordt het begrip ‘klimaatbuffer’ in het veld toegelicht. Zo wordt het voor een 
breed publiek duidelijk waar het allemaal om gaat. 

De beschikbaarheid van kwalitatief goed water wordt vergroot. Afhankelijkheid van de rivieren 
verminderd. Minder kosten voor het waterschap door het spuien van water. In de huidige omvang 
is het nog zeer bescheiden. Maar het totale plan waarvoor de twee proefprojecten (Zuidpolder en 
Koedood) een eerste stap zijn, behelst 1.000 ha waar ruimte gemaakt kan worden voor peilfluc-
tuatie. In dat eindbeeld profiteren landbouw, woningen, recreanten en waterschap van een be-
tere waterkwaliteit tegen lagere kosten. De recreatieve mogelijkheden zijn toegenomen en in het 
dichtbevolkte leefgebied van Rotterdam kunnen mensen (weer) kennis maken met natuur. Een 
buitengewoon duidelijk voorbeeld van meekoppeling.

Wet- en regelgeving (verlenen van vergunningen) leiden tot vertraging in de uitvoering.
Economische recessie leidt tot verminderd budget, waardoor ombuiging en verschraling van het 
project plaatsvindt. Om financiële redenen kunnen door gemeente minder grondaankopen wor-
den gerealiseerd, wat van invloed is op het (deel)projectplan).  Lange termijn beelden zijn in tijden 
van crisis lastiger perspectieven om op te handelen. En het besef dat de huidige strategie van 
omgang met het water op IJsselmonde niet houdbaar is, is nog nauwelijks doorgedrongen.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
De gewenste klimaatbuffer op IJsselmonde bestaat uit verschillende deelgebieden met verschil-
lende functies. Op de lange termijn moet het project draagvlak en daadkracht genereren voor 
grootschalige waterbuffering in IJsselmonde. Uitvergroting en meegroeien is heel lang mogelijk. 
Bij elke nieuwe herinrichting van een deelgebied van IJsselmonde kan meer ruimte geschapen 
worden voor peilfluctuatie. Aangezien er voor de herinrichting sowieso al aan het deelgebied 
gewerkt wordt, zijn de kosten voor de eventueel benodigde maatregelen relatief klein. Zo kan in 
theorie heel IJsselmonde langzaam aangetakt worden aan de klimaatbuffer. Draagvlak en inzicht 
in het probleem dat daarmee voorkomen wordt, is daarbij wel noodzakelijk. 

3.2.7 Vierde Bergboezem Breda

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
De Vierde Bergboezem ligt ten noorden van Breda. Samen met bergboezems Weimeren, Roos-
kensdonk en Terheijden, zorgt de Vierde Bergboezem voor extra waterveiligheid in Breda. 
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De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Dit project grijpt in ‘aan het einde van de pijp’, daar waar de stad het water uit de beken niet meer 
kan verwerken. Maatregelen bovenstrooms zijn eveneens noodzakelijk. De situatie is represen-
tatief voor veel bebouwde/stedelijke gebieden langs de zandgronden in Nederland. Het project 
zelf kan flink uitgroeien naarmate de wateroverlast verder moet worden bestreden en het is een 
mooi voorbeeld van een ‘waterrandweg’ om de stad als de stad zelf geen ruimte meer biedt voor 
oplossingen.

3.2.9 Regge

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Klimaatbuffers zijn waterrijke gebieden waar mensen graag wonen en recreëren, bijvoorbeeld bij 
hoge temperaturen vinden mensen verkoeling aan de oevers van de Regge. In droge periodes 
moet de klimaatbuffer er voor zorgen dat natuur en landbouw geen nadeel ondervinden van het 
lage waterpeil. In tijden van extreme neerslag voorkomt de buffer wateroverlast in lager gelegen 
gebieden. Het Reggeproject zorgt hier allemaal voor. 
In dit kader, samen met beleidsuitgangspunten zoals KRW, WB21 en EHS, moeten over de totale 
lengte van de Regge werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit is een tracé dat onder andere door 
de geboden Klimaatbuffersubsidie tot uitvoering kan worden gebracht. Over de gehele lengte 
van de Regge liggen kansen voor inrichting van een natuurlijker watersysteem. Het project is 
innovatief en wordt maatschappelijk breed ondersteund.  De innovatie is gelegen in de brede 
participatieve planontwikkeling met het gezamenlijk benutten van alle aanwezige kansen. Naast 
samenwerking met omgeving is een subsidie als gegeven in dit project essentieel voor uitvoering 
van eventueel volgende projecten.

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Maatregelen uit het verleden hebben er toe geleid dat de veerkracht van de Regge sterk is af-
genomen. De morfodynamiek behorend bij een natuurlijk riviersysteem is grotendeels verdwe-
nen. Door het verkorte afvoertracé is de afvoercapaciteit vergroot, wat versnelde piekafvoeren 
tot gevolg heeft. Ten opzichte van de huidige situatie gaat de Beneden Regge door uitvoering 
van dit project bij hogere afvoeren het beekdal meer benutten voor waterberging. De nieuwe 
inrichting leidt tot een toename van waterberging in het dal van de Beneden Regge en zorgt 

ken. Door hydrologische aaneenschakeling van een aantal natuurgebieden langs de zuidwest- en 
westzijde van Den Bosch ontstaat een grote opvangcapaciteit voor regenwater dat via de beken 
naar de Maas moeten afgevoerd. Dit als alternatief voor afvoer via de stad zelf. Het project maakt 
dus gebruik van een aantal bestaande natuur- en recreatiegebieden, verhoogt de waterbufferen-
de capaciteit, versterkt de natuur maar vergroot ook de recreatieve kwaliteiten en gebruiksmoge-
lijkheden. Essentieel onderdeel is de passage van de A59, en knelpunt voor water en voor natuur. 

Er komen dus veel belangen bij elkaar in dit project in de stadsrand en er wordt aangetoond 
dat, met ruimte voor natuur als doel en middel, veel kan worden bereikt voor waterveiligheid, 
leefbaarheid, recreatie en  aantrekkelijk wonen. Daarnaast wordt voor het beheer samenwerking 
gezocht met lokale boeren waardoor de instandhouding en de relatie met de cultuurhistorie van 
het gebied geborgd zijn.

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Uitbreiding van natuur in dit gebied heeft van begin af aan gevoelig gelegen bij de landbouwsec-
tor. Natuur als middel voor waterveiligheid is dus niet eenvoudig. Door goed in te spelen op lokale 
verkavelingvraagstukken, de dynamiek van infrastructuur en verstedelijking en  beargumenteren 
dat ruimtelijke oplossingen voor bestrijding van wateroverlast geen luxe maar een noodzaak zijn, 
is er toch beweging gekomen en ontstaan er zelfs meer mogelijkheden voor oplossingen voor de 
landbouw. Het is bovendien belangrijk dat natuurlijke klimaatbuffers niet worden weggezet als 
een nieuwe methode voor ‘landjepik’ bij de landbouw. 

De maatregelen zijn voorbereid in HoWaBo en leveren dus een substantieel aandeel in de bestrij-
ding van de wateroverlast. Naast de ruimte die geboden wordt voor hoogwater in noodsituaties 
is de Klimaatbuffer ook ingericht op het langer vasthouden van gebiedseigen water en wordt bij 
hevige neerslag dergelijke piekbelasting  opgevangen. Onduidelijk is nog of een brede doorgang 
onder de A59, die erg kostbaar is,  zeker gesteld is. Deze is niet noodzakelijk  voor de werking van 
het hoogwaterbergingsgebied maar wel voor het functioneren van de ecologische verbinding van 
beekdalen naar maasuiterwaarden. Er is in dit project  gezocht naar consensus voor alle betrokken 
belangen en vrijwel iedereen lijkt er beter van te worden. Dit levert  naast droge voeten en natuur-
winst ook winst op voor de inwoners van Vlijmen en ‘s-Hertogenbosch in de vorm van meer re-
creatieve uitloop mogelijkheden en verhoging van de landschappelijke waarden. Daarnaast biedt 
de Klimaatbuffer een platform voor verbrede landbouw dicht bij de stad.

Een goede en soepele samenwerking tussen SBB en NM en een initiërende houding van deze 
partijen heeft bijgedragen aan het in beweging krijgen van dit project. Vroeg anticiperen op deze 
tweede fase van HoWaBo heeft sturingsmogelijkheden opgeleverd en tijdruimte om te werken 
aan goede oplossingen, ook voor de landbouw. Interessant is de beïnvloeding van grote ruimte-
lijke en infrastructurele processen. Het is erg waardevol te bezien hoe dit heeft gewerkt en wat de 
landelijke voorbeeldwerking in die zin is. In programma’s als MIRT wordt het grote infrastructurele 
geld verdeeld en een serieuze rol van natuur als middel voor waterveiligheid is het onderzoeken 
waard. Dat betekent wel ontwikkeling van een relatienetwerk in Den Haag en verdieping in in-
houd en procedures hiervan.

Een andere belangrijke les is de benutting van de lopend kavelruil in de gemeente. Door  te kun-
nen schakelen met grondposities op een schaalniveau hoger dan het plangebied en de inbreng 
van ruilgrond door de gemeente bleek het mogelijk in de korte subsidietermijn de meesten van 
de gewenste gronden te verwerven om dit project te kunnen realiseren. Door de kavelruil is er 
grond vrijgespeeld voor de klimaatbuffer zonder dat boeren gedwongen ‘moesten vertrekken’. 
Het kunnen aanhaken bij zo’n kavelruiltraject is een niet te onderschatten factor in de grondver-
werving die normaal gesproken erg veel tijd vraagt en op weerstand stuit, zeker in de stedelijk 
omgeving zoals bij deze klimaatbuffer het geval is.



26 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 27

3.2.10 Hunzedal Torenveen

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Het project is een fantastisch voorbeeld van samenwerking tussen waterbeheer en natuurbe-
heer en van een grootschalige aanpak in beeksystemen. Er wordt gesproken over het belang 
van de drinkwatervoorziening: het creëren van grote waterrijke systemen langs massieven zou 
een positief effect hebben op de winbaarheid van grondwater in droge tijden. Wellicht omdat 
verdrogingseffecten van waterwinning zodoende worden gedempt. Indien dit kan worden ge-
staafd vanuit de waterwinning, dan is het project bijzonder interessant. Immers de ‘droge zijde’  
van de klimaatverandering gaat waarschijnlijk voor grote problemen zorgen in de watervoorzie-
ning, en natuur en drinkwatervoorziening zouden elkaar zodoende kunnen helpen.  

Inhoudelijke en procesmatige  lessen die zijn geleerd
Als een van de doelen strategische waterbuffering voor drinkwaterwinning is, dan zal er anders 
moeten worden gebufferd dan bij bestrijding van wateroverlast. Het is erg leerzaam dit verder uit 
te zoeken. 

Bij beeksystemen is van belang te bezien in hoeverre verdroging kan worden bestreden. Inun-
deren bij wateroverlast draagt hier nauwelijks aan bij. Het lijkt vooral belangrijk, ook voor de 
drinkwatervoorziening, dat de grondwaterstand in het gehele gebied omhoog komt. Wanneer dit 
mechanisme in beeld kan worden gebracht, dan is dat leerzaam en vernieuwend en dus nuttig 
voor andere gebieden in Nederland.

Heel lang leek dit project een nieuw voorbeeld van wateroverlastbestrijding in de zandgebieden. 
De drinkwaterwinning werd wel eens genoemd maar nooit uitgewerkt. Als het meekoppelen van 
strategische watervoorraden inderdaad tot een werkende combinatie van klimaatbuffer en water-
winning leidt dan heeft dat een enorme voorbeeldwerking voor grote delen van Nederland. Focus 
op mogelijke win-winsituaties is noodzakelijk om nieuwe stappen te maken.  

voor een afname van het inundatierisico buiten het plangebied. Door de waterberging blijft het 
water langer in het stroomgebied.
De brede samenwerking is de basis voor een nadere definiëring van klimaatbuffers en het creë-
ren van draagvlak. Om het gehele tracé van de Regge en andere laaglandrivieren in Nederland 
dienen naast waterschappen, I&M en natuurorganisaties, ook overige grondeigenaren zoals 
landbouwers, bedrijven en bewoners in het gebied overtuigd te worden van de noodzaak van 
de klimaatbuffer. Een totaalconcept, waarbij naast de water- en natuurdoelen ook andere doe-
len zijn uitgewerkt, zal bijdragen aan het genereren van draagvlak voor het totale plan. 

Door verandering naar een dynamische en veerkrachtige Regge met natuurgronden en ruimte 
voor periodieke waterberging, voldoet het plangebied  aan een functioneel ingericht onder-
deel van de EHS, waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Aan de noordoost kant van het 
plangebied ligt het Natura 2000 gebied ‘Vecht en Beneden-Reggegebied’. Door de nieuwe 
inrichting van de Beneden Regge, ontstaat er een groter oppervlakte natuurgebied. Er wordt 
in totaal 120 ha retentiegebied gekoppeld aan nieuwe natuur (EHS).  De sector natuur,  zoals 
bijvoorbeeld samenwerkingspartners Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en particuliere 
landgoederen, profiteren hiervan.
Met de uitvoering van het project zijn ook andere sectoren gekoppeld, hier is volop sprake van 
meekoppeling. Het Reggedal is volledig ongeschikt voor stedelijke bebouwing, iedere verdere 
bebouwing in het Reggedal dient voorkomen te worden. Waar de Regge al door de bebouwde 
kom loopt heeft de nieuwe inrichting een toegevoegde waarde aan een prettigere leefomge-
ving.
Daarnaast profiteert de landbouw in het plangebied van de veranderingen. Er heeft structuur-
verbetering voor de landbouw plaatsgevonden door kavelruil, waarbij het agrarisch gebruik is 
verplaatst  van lagere naar hogere gronden (betreft circa 25 ha). Tevens bracht het uitbreidings-
mogelijkheden en een kwaliteitsimpuls voor twee campings in de omgeving van het plangebied.
Als voorwaarde is gesteld een innovatief belevings kunstwerk op te nemen in het project. Dit in 
samenwerking met een kunstenaar en de nabijgelegen basisschool. Zowel de basisschool als de 
buurt profiteren hiervan.
De inrichting van de Regge in dit project en de eventuele toekomstige inrichting van het gehele 
Reggedal verhogen de belevingswaarde. De combinatie van ruimte, water en natuur biedt veel 
mogelijkheden voor recreatie. Investeringen uitgevoerd op recreatief gebied, zoals de aanleg 
van een fietspad, fietsbrug en een toeristisch knooppunt dragen daar ook toe bij. Ook cultureel 
historische elementen langs de Regge zijn een aanknopingspunt voor verdere samenwerkingen.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Voor de Regge wordt het beeld van een dynamische laaglandrivier nagestreefd. Hierbij hoort een 
zo natuurlijk mogelijk grond- en oppervlaktewatersysteem. Om dit te bereiken zou het water:

• langer vastgehouden moeten worden in de infiltratiegebieden van het Reggesysteem nabij 
stuwwallen in het oostelijke en centrale deel van Twente;

• tijdelijk geborgen moeten worden in daartoe aangewezen beekdalen, vlakke gebieden, ste-
delijke gebieden of aparte bergingsgebieden in het centrale deel van Twente (piekretentie). 
Het Reggedal heeft tijdens afvoerpieken, zowel een bergende functie voor het watersysteem 
van de Vecht, als een bergende functie voor het Reggesysteem (vanwege terugstuwing);

• tot slot uiteindelijk worden afgevoerd.

De nieuwe dynamische Regge kan op termijn de ‘motor’ voor natuur, landschap en recreatie zijn. 
De dynamiek is bepalend voor de natuurdoeltypen. De eindsituatie kenmerkt zich door een bege-
leid natuurlijk systeem, waarbij stuurbare landschapsvormende processen centraal staan.
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3.2.12 Weerterbos

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Het Weerterbos is één van de eerste voorbeeldprojecten uit het klimaatbufferprogramma en in-
middels afgerond. Het gaat hier om bergen bij de bron. Dit is een moeilijke categorie projecten, 
omdat de focus tot nu toe vooral ligt bij bergen in midden- en benedenlopen van watersystemen. 
Het creëren van de oppervlaktewaterberging is een belangrijk onderdeel. Echter het verlangen 
om in de bron (natuur) gebieden het waterpeil fors omhoog te brengen biedt (wellicht) een an-
dere mogelijkheid. Langer water vasthouden kan ook inhouden langer een hoger grondwaterpeil 
in de landbouwgebieden. Er is met LTO gesproken over de opbrengst verhogende effecten die 
mogelijk zijn, indien tegelijkertijd wordt gezorgd voor een betere (micro) drainage om water-
overlast voor de landbouw te beperken. Een langere hogere grondwaterstand betekent mogelijk 
minder beregening en uitstel van beregeningsstops door de overheid.

Inhoudelijke en procesmatige  lessen die zijn geleerd
Door het handig combineren van verschillende initiatieven, is het project in een bredere context 
tot uitvoering gekomen. De enorme hoeveelheden grondverzet zijn slim gecombineerd, onder 
andere door afzet op korte afstand te realiseren. Grond die vrijkwam uit het project is gebruikt 
voor voorbereidende werkzaamheden voor het ecoduct Weerterbos. Het organiseren van zo’n 
traject vol samenhang blijkt in de uitvoering tijdrovend: afstemming- en proceduretijden van ver-
gunningen en aanbestedingen werden op voorhand te optimistisch ingeschat.  

De hoofdfunctie van de klimaatbuffer is bovenstroomse waterberging, met als doel enerzijds om 
piekafvoeren benedenstrooms af te vlakken en anderzijds om te lage grondwaterpeilen in droge 
periodes tegen te gaan. De  mate waarin klimaatbuffer Weerterbos functioneert wordt bepaald 
aan de hand van een meetnet, dat onlangs is opgezet. Zowel het peil van grondwater als opper-
vlakte water wordt op diverse punten gemeten. De exacte resultaten hiervan zullen de komende 
tijd blijken. Op basis van modelmatige berekeningen is eerder een piekafvoer bepaald, in de prak-
tijk blijkt echter dat deze maar sporadisch wordt gehaald.
De klimaatbuffer Weerterbos heeft een belangrijke natuurfunctie. De natuur in het Weerterbos 
blijkt zich in positieve richting te ontwikkelen: meer natuuroppervlak en tal van nieuwe vestigings- 
en uitbreidingskansen voor  water- en moerasvogels, amfibieën, loofbomen,  pionier planten,  
moerasplanten, veenmossen etc. door het herstel van ven- en natte loofbosmilieus.
Niet alleen  de flora en fauna profiteert mee van de natuurontwikkeling, ook de groene recre-

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Langs de Hunze is al erg veel natuur gerealiseerd. Uitvergroten zou moeten worden bezien, vooral  
in verticale richting, het grondwater omhoog dus, biedt kansen. Ten aanzien van de gehele zoet-
waterproblematiek in Hoog Nederland is dit project zeer interessant, ook met uitrolmogelijkheden!

3.2.11 Kempen~Broek

Bijdrage aan nadere definiëring van klimaatbuffers en aanpak daarvoor
Kempen-Broek is een mooi voorbeeld van bufferende maatregelen in de bovenlopen van beek-
systemen. Echter de belangrijkste toegevoegde waarde ligt in de organisatie. Er is sprake van 
een particulier grondruil-  en onderhandelingstraject, geïnitieerd door ARK en gefaciliteerd door 
de Provincie. Verder is de mogelijkheid ingebouwd om compensatieplichten voor natuur in te 
zetten. Er is alom enthousiasme over de snelheid waarmee er wordt gewerkt en de inhoudelijke 
resultaten. 

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn/worden geleerd
Deze betreffen vooral het proces van gebiedsontwikkeling. Echter ook schaalvergroting en meer 
robuustheid van natuurgebieden is een belangrijk onderwerp. Grootschaligheid kan goed zijn 
voor het verbinden van snippers natuur, maar ook het risico opleveren, dat lokale natuurwaarden, 
die met veel zorg in stand worden gehouden, onder druk komen te staan. Het is zaak te leren 
hoe grootschaligheid meer natuurwaarden op kan leveren en hoe het meer kan betekenen voor 
klimaatadaptatie.

Voor dit project is veel lef nodig (geweest). De gangbare instanties, zoals DLG, zijn aanvankelijk 
omzeild en  pas in een later stadium erbij betrokken. Zoiets gaat niet helemaal zonder problemen, 
maar een dergelijk gedurfd initiatief laat zien dat ook ‘oude spelers’ in een nieuwe setting soms 
beter kunnen gedijen. Het mooie is dat het project uiteindelijk iedereen zijn eigen succes gunt en 
een stammenstrijd weet te vermijden.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Representatief voor grote delen van de zandgronden in Nederland en organisatorisch voor het 
gehele landelijke gebied in Nederland.
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Natuurmonumenten heeft zich heel lang bescheiden opgesteld in het uitdragen van de klimaat-
buffer en dat leek voor de buitenstaander soms wat spijtig. Echter sinds de werking begin 2012 
onomwonden vast is komen te staan, is de publiciteit samen met de regio stevig opgepakt en 
heeft deze veel sympathie opgeleverd, tot op regeringsniveau. Wat hieruit geleerd zou kunnen 
worden is dat het vergaren van bewijslast veel essentiëler is dan een vroege intensieve communi-
catie die over hoop en verwachtingen gaan. Het is voor het creeeren van een breed draagvlak niet 
altijd een goed idee om verwachtingen te scheppen op voorhand. 
 

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
In dit project blijkt dat veel kennis van de bufferende werking van een gebied  bij het waterschap 
ligt. Het succesvolle project toont aan dat klimaatbuffers tot investeringsdoel van waterorganisa-
ties kan worden gemaakt, zodat er zo snel mogelijk  reguliere geldstromen worden ingezet  voor 
waterbeheer volgens het klimaatbufferconcept.  

3.2.14 Dwingelderveld / Holtingerveld

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Grootschalige berging aan de bron is hier het streven. De basis hiervoor is gelegd met het LIFE 
project Dwingelderveld. Verder zou de effectiviteit van de maatregelen fors kunnen worden 
vergroot wanneer aan de randen van het gebied de wegzijging/waterafvoer beter kan worden 
gestuurd.  Oorspronkelijk was het de bedoeling hiervoor een  gebied bij de Ruiner Aa in te 
richten. Het ministerie van VROM had voor dat project al een subsidiebeschikking verleend. 
Echter, het bleek al snel dat voor deze locatie onvoldoende draagvlak bestond. Vervolgens is in 
nauw overleg met het waterschap Reest en Wieden, de provincie Drenthe en  de gemeenten De 
Wolden en Westerveld een tweetal gebieden grenzend aan het Dwingelderveld, het Anserveld 
en de Leisloot, gekozen om te worden ingericht als klimaatbuffer.  Daarnaast is ook een gebied, 
grenzend aan het Holtingerveld, de Ootmaanlanden,  gekozen om te worden ingericht als kli-
maatbuffer.  Voor deze drie gebieden heeft Natuurmonumenten een wijzigingsbeschikking aan 
het Ministerie van I&M gevraagd.  

In de huidige situatie moet in het Dwingelderveld het peil rond de Davidsplassen in extreme 

atiesector. Daarnaast  leidt natuurontwikkeling en natuurlijke waterberging  tot lagere onder-
houdskosten voor de terreinbeheerder Waterschap Peel en Maasvallei. Zo wordt 20 kilometer 
watergang niet meer onderhouden en aan de natuur overgelaten.

Het heeft lang geduurd voordat gronden konden worden geworven, de grondmobiliteit was een 
lastig probleem in dit project. Meer natuur wordt al gauw geassocieerd met meer wateroverlast, 
minder bedrijfsruimte en last met milieuwetgeving. 

Indien het mechanisme van water vasthouden gaat werken, dan ontstaat er mogelijk een belang 
bij de landbouw om op grotere schaal water te bufferen in natuurgebieden. Dat kan helpen om de 
laatste strategische gronden te verwerven waardoor natuurgebieden kunnen worden afgerond en 
een grootschalig (hydrologisch) beheer mogelijk wordt. Het is dan zaak de landbouw in een regio 
als geheel te mobiliseren om de waterbuffering op voldoende schaal te krijgen.

Zoals in veel klimaatbufferprojecten lijkt het er ook hier op dat na realisatie van de eerste maat-
regelen de watervraagstukken en monitoring onder druk komen te staan. Het project is gereed, 
de hectares zijn binnen maar nu de voorbeeldwerking nog, alsmede verdere innovatie. Er moet 
worden overwogen op welke wijze  lokale projecten kunnen worden gevolgd wat betreft leeref-
fecten, monitoring, kennisdeling en vernieuwingsslagen. 

Er wordt in de regio veel geïnvesteerd op gebied van kennisdeling en vernieuwing. Daarnaast 
gaat er veel aandacht uit naar de omvorming van het gebied, mede door het organiseren van 
lezingen en excursies. Het edelhert is daarmee een soort van ambassadeur geworden.    
  

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
De potentie van het gebied is groot. Met name door het treffen van interne maatregelen is op 
termijn nog veel meerwaarde te halen. Het omvormen van naaldbos naar inheems of   stand-
plaatseigen loofbos wordt al ingezet door vaksgewijs te kappen. Dit zou op uitgebreidere schaal 
actiever vorm kunnen krijgen. 

3.2.13 Eelder en Peizer Maden, Onlanden

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Eelder/Peizer Maden (de Onlanden) vormt  één van de eerste projecten voor grootschalige wa-
terberging in beeksystemen. Met name de directe ontlastende functie voor Groningen en andere 
delen van het boezemstelsel maakt het tot een sterk voorbeeld dat begin 2012 breed in de media 
is uitgemeten. Omdat er vertaling plaatsvindt naar peilverlaging in boezemstelsels en alterna-
tieven voor (zware) gemalen, heeft het project eigenlijk ook een voorbeeldwerking voor andere 
lager gelegen delen van Nederland. Grootschalige berging voorkomt overbelasting van gemalen 
en boezemstelsels, en dus de aandrang om meer technische maatregelen te nemen. Het blijkt 
namelijk regelmatig dat vergroten van de maalcapaciteit vaak inefficiënt of  weinig zinvol is: de 
aanvoerwegen naar de gemalen hebben te weinig capaciteit, vergroting daarvan is bijna onuit-
voerbaar en/of de ontvangende stelsels van uitslagwater kunnen dit moeilijk verwerken.

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
De klimaatbufferaanpak is mede een belangrijke impuls geweest voor de grootschalige natuur-
ontwikkeling in deze regio. Het is een extra belang en heeft substantieel bijgedragen aan schaal, 
kwaliteit en snelheid van de herinrichting in het gebied.

Omdat er ook goed is geherstructureerd in de landbouw is ook deze er uiteindelijk beter van 
geworden.
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De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Natuurmonumenten heeft bewust risico’s genomen met het initiatief. In tijden van onzekerheid 
en bezuinigingen blijkt extra voorbereidingstijd nodig om zekerheden te creëren. Hoe dan ook 
heeft de oorspronkelijke subsidie van VROM  Natuurmonumenten wel tot een serieuze speler 
gemaakt in dit proces.  Dat zal ook gelden voor de nog te verkrijgen subsidie op basis van de aan-
gevraagde wijzigingsbeschikking. Degelijke moeilijke projecten moeten optimaal profiteren van 
succesverhalen elders om bestuurders te overtuigen tot het zetten van concrete stappen.

De ervaring met de problematiek op het Dwingelderveld heeft tevens vele andere toepassings-
potenties in Nederland.

3.2.15 Waalweelde Beuningen

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak
Het project beoogt met rivierverruimende maatregelen tot verlaging van MHW te komen. Het 
bijzondere eraan is dat het project een woningbouwlocatie omvat die qua ontsluiting goed moet 
worden ingepast. Met name de aanleg van een toevoerweg over een dam zou rivierverruiming 
kunnen frustreren. Daarnaast speelt er een fors milieusaneringsvraagstuk. Hier kan uitgebreid en 
divers werk met werk gemaakt worden in een complexe omgeving.

Het project draagt vooral procesmatig bij aan de nadere definiëring van klimaatbuffers. Rivier-
verruimende maatregelen kunnen ook in eenvoudiger projecten worden gerealiseerd. Echter, in 
projecten als deze is het ook experimenteren met nieuwe werkvormen en bondgenootschappen, 
waarin grote belangen en geldstromen spelen. Maatregelen worden zodoende voorbereid en 
uitgevoerd in een veel bredere dan de gangbare RWS-NBO-Landbouw omgeving.

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Klimaatbuffer is een woord dat niet bij iedereen even goed valt en zondermeer altijd veel toe-
lichting nodig heeft om begrepen te worden. Alternatieven zouden wateropvang of sponsterrein 
kunnen zijn?

Het project bevindt zich midden in de voorbereiding, deze fase vraagt veel overleg. In 2013 wordt 
het werk in het veld uitgevoerd. Deze klimaatbuffer geeft in de Beuningse Uiterwaard de aftrap 

situaties hoger gehouden worden dan gewenst, in verband met mogelijkheid van overstroming 
van kwetsbare heidevegetaties in het benedenstroomse Leislootgebied.
Door inrichting en herstel van de slenk in het Anserveld kan het peil rond de Davidsplassen 
lager ingesteld worden en kan een tijdelijke stuw in het natuurgebied opgeruimd worden. 
Vernatting van het Anserveld kan tevens tot kwaliteitsverbetering leiden van het Drostenveen 
en omgeving en van het hoogveentje op de flank van de Anserdennen.
Inrichting en herstel van het slenkpatroon van het benedenstroomse Leistroomgebied zorgt 
voor vernatting van het gebied door de vertraagde afvoer. In het voorjaar en zomer zullen de 
grondwaterstanden langzamer uitzakken waardoor herstel en verbetering van de kwaliteit van 
natte heide - en slenkvegetaties zal optreden. 
Daarnaast is een belangrijke drijfveer voor deze klimaatbufferaanpak de beperking van de wa-
teroverlast benedenstrooms, onder meer in Meppel.  

In de Ootmaanlanden worden maatregelen uitgevoerd die leiden tot  afkoppeling van de Oot-
maanlanden van het landbouwwater. Dit biedt de mogelijkheid de interne verdroging door de 
Zween op te heffen en een natuurlijk peil in te stellen.  Het gebied wordt vernat  door het instel-
len van hogere grondwaterstanden in winter en voorjaar. Dat heeft ecologische voordelen voor 
het gebied zelf, maar ook voor de achterliggende delen van het Holtingerveld.  Hierdoor kan 
er ook hydrologisch herstel plaatsvinden in de omgeving van het Uffelter Boervaartje, wat zal 
leiden tot  verbetering van de kwaliteit van de heide en hoogveenvegetaties in het Uffelterveen 
en het Kolonieveen. 
In tijden van zeer grote wateraanvoer kan in de Ootmaanlanden water worden ingelaten uit 
de Oude Vaart, via een onderleider onder het Drents Kanaal (normering 1 x honderd jaar).  De 
Ootmaanlanden fungeren op dat moment als een locatie voor gestuurde berging. Dit is moge-
lijk zonder dat er ecologische schade optreedt.  Deze maatregel moet er mede aan bijdragen 
wateroverlast in Meppel te voorkomen. 

Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Wat zijn de beste locaties rond een gebied als het Dwingelderveld om bufferverhogende maat-
regelen te nemen. Hoe sluiten natuurbeleid, kennis van grondmobiliteit en waterbeheersplan 
het best op elkaar aan qua locatie en inhoud van maatregelen. Het project is geïnitieerd vanuit 
wensen van natuur en verkoopbereidheid van sommige grondeigenaren.  Uitvoering van de ge-
plande projecten betekent dat zowel de belangen van terreinbeheerder Natuurmonumenten als 
van waterschap Reest en Wieden optimaal worden gediend. 

Uitvoering van de maatregelen op het Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden dragen sterk bij aan 
de ecologische kwaliteit van deze gebieden zelf, maar ook van het Dwingelderveld ( maatregelen 
Anserveld en Leisloot) als van het Holtingerveld (maatregelen Ootmaanlanden). Zie hierboven. 
Ook het waterschap profiteert sterk van deze projecten. In totaal kan met deze projecten 650.000 
m3 water worden geborgen.  Wateroverlast stroomafwaarts wordt hiermee beperkt. 

Oorspronkelijk was er een duidelijke opgave bij het waterschap om water te bufferen. Om die 
reden heeft het waterschap ook meegefinancierd in het LIFE-project op het Dwingerlderveld. 
Aanvullende buffermaatregelen aan de randen waren echter ook nodig. Daarover zijn er een 
aantal bestuurlijk overleggen geweest met de dijkgraaf en ook met de gedeputeerde van de pro-
vincie. Uiteindelijk is het waterschap enthousiast geworden voor huidige plan, toen duidelijk werd 
dat daarmee een substantiele hoeveelheid water kan worden geborgen. Met het project worden 
bovendien tal van natuur- en waterdoelen van de provincie gediend, waardoor ook de provincie 
warm pleitbezorger voor het project geworden. Ook de twee in het gebied liggende gemeenten, 
Westerveld en De Wolden hebben het project omarmd. Uiteindelijk hebben alle partijen een sa-
menwerkingsovereenkomst ondertekend. 
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Inhoudelijke en procesmatige lessen die zijn geleerd
Natuur is een aantrekkelijke functie voor de waterorganisaties om zaken mee te doen: de be-
langen liggen dichter bij elkaar dan die van landbouw en bedrijvigheid met waterveiligheid. Het 
project kijkt vooruit en heeft daarmee ook ruim de tijd een goede beheerstrategie te ontwikkelen 
voor natuur en waterstaat. Natuurontwikkeling versus voldoende bergingscapaciteit, doorstro-
ming of zelfs stuwing / remming.

In dit gebied gaat het in feite  om sturen aan de waterkraan van Noord en Oost Nederland. Elke 
ingreep heeft waterhuishoudkundige effecten langs de hele IJssel tot aan het IJsselmeer.  De 
eerste kilometers zijn strak ingesnoerd door de stedelijke agglomeratie van Arnhem-Zevenaar.  
Een eventuele toename van de maatgevende afvoer van de IJssel (ook zonder verandering van de 
afvoerverdeling) zal in een fysiek kleine ruimte gezocht moeten worden.   

De klimaatbuffer bevindt zich nog in de fase van visievorming en ontwikkeling van inrichtings-
plannen voor deelgebieden. In die zin is er nog geen sprake van dat de klimaatbuffer al functio-
neert. Voor het deelgebied Velperwaard wordt momenteel aan een inrichtingsplan gewerkt met 
daarin herstel en aanleg van nu nauwelijks aanwezige permanent natte natuurgebieden, verbete-
ring van de verkaveling voor de agrarische sector en toegangsmogelijkheden en verblijfsplekken 
aan de waterkant (verkoeling) voor stadsbewoners en recreanten . 

Het project levert  klimaatbufferende maatregelen op voor de natuur, door in tijden van droogte 
voldoende leefgebied voor soorten te bieden die van water afhankelijk zijn. Ten aanzien van 
buffering van water gerelateerd aan de IJsselafvoer levert dit  echter maar een beperkt resultaat.  
Echter, de regionale regierol die NM en SBB op zich hebben genomen voor de gezamenlijke be-
langen van Rijkswaterstaat, natuur en stedelijk uitloopgebied, is met enthousiasme ontvangen. 
Zo zijn van begin af aan de houding van gemeenten, Provincie, Rijkswaterstaat en een deel van 
het bedrijfsleven positief geweest. Immers op de meeste plekken wordt er samengewerkt met 
overheden en bedrijfsleven en wordt er steun geleverd aan de strategische positie die NM/SBB 
er ontwikkelen.

Aanvankelijk is er discussie geweest of er een regionaal plan moest worden gemaakt. Er was be-
hoefte aan een gezamenlijk punt aan de horizon, maar tegelijkertijd was er angst voor een proces 
waarbij iedereen overal over mee moest beslissen. Uiteindelijk is de aanpak stapsgewijs op gang 
gekomen: initiatiefname, grondverwerving, draagvlakontwikkeling en uitvoeringsmaatregelen. Er 
zijn aanvullende subsidies van Nationale Postcode Loterij, Natura 2000 en provincie Gelderland 
verkregen. Zo ontstonden mogelijkheden om in de deelgebieden en Westervoort-Noord aan 
de slag te gaan. Op het moment dat de posities zich zo verder ontwikkelen dat NM en SBB echt 
stevige spelers zijn, ontstaat vanzelf een logisch moment om dat gezamenlijke punt aan de ho-
rizon te ontwikkelen. Kracht van deze aanpak is dat lokale coalities al hebben samengewerkt en 
resultaten hebben geboekt. Een punt aan de horizon biedt dan de volgende perspectieven zoals 
mogelijkheden om werk met werk te maken etc.
Zo kon het conflict in de Velperwaard worden opgelost in de Velperwaard, zonder dat de gehele 
IJsselpoort ter discussie stond. En buiten de Velperwaard is er doorgewerkt. Dat laatste zou moei-
lijker zijn geweest als het conflict in de Velperwaard gemakkelijk te gebruiken was geweest om 
een opgestelde regionale visie ter discussie te stellen.
 
Het is belangrijk deze werkwijze kritisch te monitoren en te vergelijken met alternatieve werkwij-
zen van gezamenlijke gebiedsontwikkeling. Het is heel waardevol succesfactoren voor specifieke 
krachtenvelden te achterhalen en te gebruiken voor de toekomst. Deze kennis biedt natuurorga-
nisaties en waterpartners kansen om meer strategisch te opereren, anticiperend op toekomstige 
ontwikkelingen. En daarmee is er ook een ander soort invloed op bijvoorbeeld het Deltapro-
gramma mogelijk.

voor een landschappelijke aanpak van rivierveiligheid. De start is de katalysator en wegbereider 
die de neuzen van alle partijen dezelfde kant op zet. Burgers en bewoners zien een weliswaar 
kleine ingreep, maar gaan daardoor snappen welke kant het met de hele uiterwaard op moet. 
Partnerorganisaties (gemeente, provincie, RWS, SBB, DLG) zien het draagvlak bij de bewoners 
groeien en raken gestimuleerd om het karwei straks af te maken.

De Beuningse Uiterwaard is erg versnipperd qua uiterlijk, eigendomssituatie, activiteiten, rolver-
deling van het bevoegd gezag en ook wat betreft de communicatie. De klimaatbuffer blijkt een 
uitstekend instrument om de communicatie te stroomlijnen. De zenders hebben daar profijt van, 
de ontvangers nog veel meer. De rode draad is belangrijker dan elkaar verdringende deelbood-
schapjes.

Het project onderstreept maar weer eens dat Nederland een complex en gebureaucratiseerd 
land is. De papierwinkel kost onbeschrijfelijke, zelfs onevenredige hoeveelheden energie, geld en 
geduld.

Door slechte economische tijden konden cofinanciers niet aan hun verwachting voldoen. Daar-
door waren we gedwongen back to basic te gaan.
 
De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat- 
verandering
De combinatie van vraagstukken en functies is redelijk bijzonder. Een belangrijke kans is de com-
binatie met woningbouw. Wonen in het rivierengebied is enerzijds moeilijk bespreekbaar (keurslijf 
voor rivierontwikkeling in de toekomst), maar tegelijkertijd is er juist behoefte om wonen en ri-
vierdynamiek weer dichter bij elkaar te brengen. Alle watermaatregelen in verband met veiligheid 
zijn tot nu toe gericht op het strikt scheiden van wonen en rivierwaterberging/-afvoer. 
De aandrang om het water te bestrijden is van oudsher groot. Echter, projecten die tonen dat er 
ruimtelijke combinaties mogelijk en zelfs aantrekkelijk zijn, hebben in potentie grote betekenis 
voor de klimaatbuffer aanpak – lees – ruimte voor natuurlijke processen. Ze dragen bij aan nieuwe 
bondgenootschappen tussen natuur, veiligheid en woonkwaliteiten.

3.2.16 Rivierklimaatpark IJsselpoort

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Op basis van de huidige normen zijn in dit gebied geen acute rivierverruimende maatregelen no-
dig. Met nieuwe normen (o.b.v. Deltaprogramma) verandert dat. Met name in de waterverdeling 
over Rijn en IJssel speelt dit gebied een essentiële rol. 

Het project heeft tot doel strategische ruimte te creëren voor grote wateropgaven in de toekomst. 
Anders dan we gewend zijn (we hebben gerekend en we moeten maatregelen nemen) anticipeert 
dit project op middellange en lange termijn ontwikkelingen. Het gaat om een smalle corridor in de 
eerste kilometers van het stroomgebied van de IJssel, die onder stedelijke druk staat. Daarnaast 
is er (niet riviergebonden) bedrijvigheid in de uiterwaarden  waarvan een deel in de toekomst 
t.b.v. de waterveiligheid voor herschikking, aanpassing of opruiming in aanmerking zou moeten 
komen. Er is geen waterbeleid dat instrumenten biedt om hier vooraf op te anticiperen. Bij niets 
doen zijn de kosten van watermaatregelen straks erg groot (opkopen/onteigenen) . Het project 
beoogt in vroeg stadium het gebied zodanig te ontwikkelen dat er later relatief gemakkelijk, met 
minder procedures en kosten, watermaatregelen kunnen worden genomen. De inspanningen van 
nu beperken de inspanningen van straks. Daarnaast vormt het gebied een belangrijke migratie-
zone voor soorten die opschuiven vanwege de klimaatverandering, op nationaal schaalniveau 
vormt het de enige Zuid-Noord verbinding in het rivierensysteem van Nederland.
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Inhoudelijke en procesmatige lessen die worden geleerd
In het klimaatbuffer project wordt rivierverruiming gecombineerd met natuurontwikkeling en 
vergroting van de recreatieve mogelijkheden.  De inrichting van de klimaatbuffer is nadrukkelijk 
bepaald aan de hand van de waterstaatkundige opgave.  Het project kijkt vooruit en heeft daar-
mee ook gekozen voor een goede beheerstrategie  voor natuur  in de maasarm.  Beheer van het 
rivierbed blijft nodig om doorstroming te garanderen. Er is gekozen voor een inrichting (hoogwa-
tergeul) en beheer (begrazing) van de aanliggende gronden die de doorstroming behouden en 
de beheerslasten beperken. 

De aanleg van de Klimaatbuffer zal direct voordelen bieden voor de ontwikkelingen van natuur 
en bestrijding van verdroging in het gebied. Daarnaast  zijn de recreatieve mogelijkheden van 
het gebied vergroot. Echter pas bij verwijdering van de kade langs de Maas als onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling zal de oude maasarm echt aangesloten zijn op het rivierbed en extra ber-
gingscapaciteit en doorstroming bieden. 

Voorbereidend onderzoek (o.a. naar niet gesprongen munitie en archeologie) en overleg met 
de rivierbeheerder vraagt veel tijd waardoor er weinig tijd voor de uitvoering/aanleg binnen de 
subsidietermijn over blijft. 

De samenhang van het Klimaatbufferproject met de grotere gebiedsontwikkeling is aan burgers 
moeilijk uit te leggen. De gebiedsontwikkeling zorgt wel voor regionale politieke en bestuurlijke 
aandacht en draagvlak voor het klimaatbufferproject.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat- 
verandering
Dit project is gerealiseerd op de eigendommen van Staatsbosbeheer in de oude maasarm en heeft 
de mogelijkheid om zich over de rest van de oude maasarm uit te breiden. Dat is onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en zal in de komende 10 jaar ook doorgroeien in die richting.

3.2.18 Groene Oesterdam

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Bij dit project is de bijdrage aan begrip van klimaatbufferaanpak groot. Er wordt voorland in de 
Oosterschelde hersteld en ontwikkeld, om de dijken en dammen nu en in de toekomst te ontlasten 

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat- 
verandering
Een ander belangrijke aspect van dit gebied kwam aan de orde in de eerste inhoudelijke uitwer-
kingen bij de Velperwaard. Daar is gesproken over de droge kant van de klimaatverandering. De 
rivieren en aangrenzende bekenstelsels zijn erg ingericht op versnelde waterafvoer en ze snijden 
steeds dieper in het landschap. Net als bij de Hunze genoemd, kan de droge kant van de klimaat-
verandering hier nog wel eens veel ingewikkelder blijken te zijn dan de natte kant. Ook hier kan 
de drainerende werking van IJssel en aanliggende waterafvoerstelsels bedreigend worden voor 
de drinkwatervoorziening maar ook de watervoorziening voor de landbouw. Om hier grip op te 
krijgen zou verkend moeten worden hoe het systeem in deze functioneert en wat de huidige en 
toekomstige bedreigingen zijn voor de watervoorziening.
Verder, door inbedding in het deltaprogramma Rivieren, kunnen gedachtegoed en maatregelen 
die niet uit het klimaatbufferprojekt te realiseren zijn, toch verder uitgebouwd worden.

3.2.17 Oude Maasarm Ooijen Wanssum

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Het project beoogt met rivierverruimende maatregelen en het vergroten van de doorstroming bij 
maatgevende hoogwaterstanden op de Maas te komen tot waterstandsdaling bij de stad Venlo 
stroomopwaarts op de Maas. 
De Klimaatbuffer is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum waarin 
meerdere maatregelen voorzien zijn om hoogwaterproblematiek aan te pakken. Een oude maas-
arm wordt weer aangesloten op het rivierbed door het weghalen van een kade die in 1996 is 
aangelegd naar aanleiding van de hoogwaters op de Maas in ’93 en ’95. Hiermee wordt gekozen 
voor een robuuster en natuurlijker systeem om weerstand te bieden aan klimaatverandering dan 
de ‘technische oplossing’ zoals die eind vorige eeuw is aangelegd en die juist voor een water-
standsverhogend effect stroomopwaarts zorgt.
In het klimaatbufferproject wordt in een groot deel van die oude maasarm een hoogwatergeul 
gegraven en worden gronden heringericht  om natuurontwikkeling, waterberging en doorstro-
ming van hoogwater te realiseren.
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3.2.19 Friese IJsselmeerkust

Bijdrage aan definiëring en verdieping van de klimaatbufferaanpak 
Er zijn voornemens om het IJsselmeerpeil te verhogen de komende decennia, als gevolg van 
Zeespiegelstijging. Dit heeft invloed op het “onder vrij verval” lozen van overtollig water op zee. 
De mate van IJsselmeerpeilverhoging is nog onduidelijk. Een hoger waterpeil heeft fors negatieve 
effecten op de bestaande natuurwaarden langs de Friese Kust maar vergt waarschijnlijk ook extra 
investeringen in kustversterkingen. Dat kan met klimaatbuffers. Het project behelst feitelijk kleine 
zandmotoren (‘zandbrommers’) waarbij beoogd wordt om van daaruit sedimentatie en kust aan-
groei-/opbouw te stimuleren. Beoogd effect is een meegroeiende natuur en een meegroeiend 
voorland waardoor de kust op langere termijn beperkt belast blijft bij hoge golven en hoge peilen.
 
Eerder is ervaren dat er lokaal sedimentatie optreedt achter golfwerende dammen. Bij harde wind 
treedt er dus zandtransport op naar de kust. Berekening hebben aangetoond dat de dynamiek 
niet groot genoeg is om het zand op substantiële schaal op te pakken van de bodem en af te zet-
ten rond de waterlijn. Er is dan ook voor gekozen om de zandaanvoer te stimuleren door kleine 
zandmotoren op te spuiten en sedimentatie te bevorderen door luwten langs de kust te realiseren.

Inhoudelijke en procesmatige  lessen die zijn/worden geleerd
Er zijn nog weinig monitoringsgegevens bekend maar er zijn signalen dat het zand zich anders 
gedraagt dan voorspeld/gehoopt. 

Indien het concept werkt dan kunnen er net als bij de Groene Oesterdam berekeningen volgen 
inzake kosten en baten (uitgestelde/vermeden investeringen in de kustversterking)

EcoShape / Building with Nature heeft lang geprobeerd dit project tot uitvoering te trekken, maar 
kreeg aanvankelijk weinig investeerders mee. Het project verliep nog steeds moeizaam toen de 
Provincie haar beleidsambities er aan koppelde. Vanaf het moment dat It Fryske Gea zich ac-
tief ging inzetten en subsidie bij I&M wist te verwerven is er een flinke versnelling opgetreden. 
Daarmee waren er twee financiers over de streep en deze hebben de organisatie van het project 
opgezet. Het is erg belangrijk dat dergelijke projecten financieel een goed fundament kennen en  
door op uitvoering gerichte organisaties worden getrokken.

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Monitoring en berekeningen zullen moeten uitwijzen wat deze maatregelen feitelijk bijdragen 
aan terugdringen van de golfoploop. In theorie is dat berekend, maar de vraag is of en hoeveel 
zand er komt en blijft liggen waar dat gewenst is, hoe de natuur zich daarop ontwikkeld en of de 
kust zodoende kan aangroeien. Vervolgens kan worden berekend in hoeverre investeringen in de 
dijken in de toekomst kunnen worden vermeden dan wel uitgesteld.

en daarmee diepte-investeringen in de toekomst deels te vermijden of uit te stellen. De maatre-
gelen die worden genomen hebben nu geen direct waterstaatkundig voordeel, maar wel in de 
toekomst. Dit is bijna een soort anticyclisch investeren in de waterbouw. Reden is dat met toene-
mende golfoplopen, stevigere stormen en een hogere zeespiegel, dijken en kaden straks wellicht 
volledig moeten worden gereconstrueerd, tegen hoge kosten. Een andere manier van berekenen 
van kosten, bovendien over een langere termijn, is aan de orde. Berekeningen tonen aan dat der-
gelijke investeringen zich terugverdienen en dat bovendien andere belangrijke functies ermee zijn 
gebaat, zoals natuur, recreatie en landschapsbehoud.

Inhoudelijke lessen die zijn/worden geleerd
De wijze waarop voorlandontwikkelingen met zandsuppleties moeten worden uitgevoerd, zodat 
ze het beste werken tegen golfaanvallen, zo weinig mogelijk onderhoudssuppletie behoeven en 
het beste bijdragen aan natuurbehoud en natuurherstel. Om dit alles in harde cijfers te kunnen 
vertalen, vooral op grond van investeringen en onderhoud, is er sprake van intensieve monitoring.

Een andere belangrijke factor is de samenwerking met de schelpdiervisserij. Aan de ene kant is 
er angst van verzanding van mossel-/oesterpercelen. Deze angst heeft in aanvang tot negatieve 
reacties geleid binnen de sector, maar sinds zij mee mogen bepalen hoe het project moet worden 
uitgevoerd, is er minder onrust en meer steun. Aan de andere kant is onderlinge versterking van 
belangen opgezocht en is er een “Green Deal” gesloten over aanvoer van zoet en voedselrijk water 
onder de Oesterdam door, hetgeen gunstig is voor de schelpdierproductie en ook voor de natuur.

Er zal uitvoerig worden gemeten en geëxperimenteerd. Het is de vraag of instandhouding van 
voorland met de zandhongerproblematiek op lange termijn soelaas biedt. Het zal mogelijk steeds 
grotere investeringen vergen om het in stand te houden en de vraag is of dit opweegt tegen de 
vermeden investeringen in dijken en dammen. Echter juist ook die ervaring is waardevol in de dis-
cussie die zal gaan lopen over hoe met de Oosterscheldekering om te gaan.

Het project kwam aanvankelijk niet van de grond omdat er met een te brede groep werd overlegd 
terwijl de inhoudelijke experts niet echt konden doorpakken. De organisatie is fors uitgekleed tot de 
enkele partijen die het project mogelijk zouden moeten maken: Rijkswaterstaat, Natuurmonumen-
ten en Provincie. In klein comité is snel een project gedefinieerd en vervolgens zijn de belangrijkste 
partijen daaromheen benaderd om mee te denken, onder meer gemeenten en schelpdiervisserij.

Voor de financiering door Rijkswaterstaat naast die van NM (I&M subsidies) is een nauwe sa-
menwerking tussen RWS en NM tot op het hoogste niveau noodzakelijk en effectief gebleken. 
De krappe kaders waarbinnen RWS haar werk moet doen gaven geen ruimte voor nieuwe extra 
investeringen. Samen hebben RWS en NM echter aannemelijk kunnen maken naar DG Water en 
de Staatssecretaris dat investeringen de moeite waard zijn ondanks de grote bezuinigingsopgaven. 
Door een dergelijke samenwerking hebben topambtenaren en bewindvoerders gauw door dat de 
lokale plooien zijn gladgestreken en dat een dergelijk project een ‘inkopper’ kan worden. 

De mate waarin de klimaatbuffer kan worden uitvergroot en meegroeien met klimaat-
verandering
Voorland ontwikkeling en in stand houden is in grote delen van Nederland een belangrijk middel 
in de waterveiligheid op de langere termijn. Dit project werkt dit principe uit voor de situatie in de 
Oosterschelde. Resultaten zijn niet 1:1 kopieerbaar naar andere regio’s, maar de wijze van samen-
werken, zoeken, ontwerpen, experimenteren en financieren heeft wel een landelijke voorbeeld-
werking. Voorlandontwikkeling als principe kan dus op veel plaatsen werken. Voor de Roggeplaat 
is momenteel een vergelijkbeer voorstel in voorbereiding. Een strategisch project hiervoor is het 
laatste kwartaal van 2012 in uitvoering gegaan.
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4 De strategische projecten

Zoals vermeld in de inleiding van deze tussenrapportage kent het klimaat-
bufferproject niet alleen gebiedsgerichte projecten maar ook een aantal 
strategisch projecten. Die richten zich erop om een impuls/bijdrage te le-
veren aan een aantal cruciale Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspro-
jecten en om het denken in de lijn van natuurlijke klimaatbuffers onder 
de aandacht te brengen. De Coalitiepartners proberen zodoende het  kli-
maatbufferconcept in het Ruimtelijke Beleid in Nederland te verankeren. 
Speerpunt daarin wordt vanzelfsprekend gevormd door de Deltawet en 
het Deltaprogramma. 

Hieronder worden de diverse strategische projecten kort langsgelopen. 
Zie voor de financiële gegevens Bijlage 1.
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force Biodiversiteit. Ook is de  Rijn Corridor onderdeel van een Green Deal tussen overheid, 
VNO en IUCN-NL. De uitvoering van deze Green Deal is in handen van het nieuwe Platform 
Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie.
Begin 2012 is de concept visie Rijn Corridor besproken en goed ontvangen. Alle aanwezige 
partijen (vanuit de coalitie zijn dat WNF, SBB en NM) besloten daar dat de visie uitgebreid 
moet worden en met logo’s van alle participerende organisaties gepubliceerd. Wat betreft 
de uitbreiding gaat het met name om meer informatie over natuurlijke processen, moge-
lijke voorbeelden van partnerships met bedrijven en met meer buitenlandse organisaties. 
Dit past naadloos binnen de natuurlijke klimaatbufferaanpak en zal deze over de grenzen 
exporteren.
In januari 2012 is ook de eerste bijeenkomst geweest over de effectiviteit van de spons, 
ofwel de haarvaten in de bovenloop van stroomgebieden (hier gaat de financiering van de 
coalitie voor een groot deel naartoe). Han Sluiter, Alphons van Winden (Stroming) en de 
via Bureau Stroming ingeschakelde Willem van Deursen van Cathago Consultancy onder-
zoeken waarom volgens gebruikte modellen de natuurlijke klimaatbufferende werking in 
de bovenloop van stroomgebieden niet effectief zou zijn. De verwachting is dat in het rap-
port dat in 2012 zal uitkomen  wordt aangetoond dat het afschrijven van de sponswerking 
onjuist is.
Mogelijk in het najaar van 2013 zal er een ministersconferentie over de Rijn plaatsvinden. 
Dit lijkt een uitermate geschikt moment om als Rijn Corridor initiatief (en mogelijk ook als 
coalitie) op in te spelen en het resultaat van dit strategisch project te presenteren. 
 

4.4 Texel

Dit strategische project heeft als naam: Natuur voor veiligheid bij Kustversterking Texel en 
richt zich op de Waddenzeedijk van Texel. Het doel van dit project zou zijn om te zorgen 
voor een natuurlijke aanpak van deze dijkversterking. Binnen de coalitie is hiervoor een 
voorstel ingediend. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. 
 

4.5 Zuidwestelijke Delta

Dit strategische project richt zich op de Roggeplaat, gelegen in de Oosterschelde. Het doel 
is om samen met alle potentieel betrokken gebruikers te zoeken naar mogelijkheden om 
hier een tweede klimaatbuffer (met als voorbeeld Oesterdam) te realiseren. Het streven 
daarbij is om kwaliteitsverbetering en functieoptimalisatie te realiseren voor de vigerende 
functies en te zoeken naar ontwikkelruimte voor nieuwe gebruiksvormen die passen bin-
nen het karakter van het gebied. Toegewerkt wordt naar een aansprekende breed ge-
dragen brochure voor bestuurders en beleidsmakers gericht op realisatie klimaatbuffer 
Roggeplaat. Het doel is eveneens om daarmee een belangrijke stap te zetten om klimaat-
adaptief te investeren in het duurzaam behoud van de Oosterschelde (in verband met de 
zandhonger)  en dit op te schalen van incident naar patroon. 
 
Het project is in het 4e kwartaal 2012 opgestart. Resultaten worden verwacht in 2013. 
 

4.1 Afsluitdijk

De komende jaren zal de Afsluitdijk worden herontwikkeld. Over de wijze waarop vindt al 
jaren discussie plaats. Het doel van het strategisch project in het klimaatbufferprogramma 
is om een veilig Afsluitdijkontwerp te krijgen dat vanuit een integrale benadering is opge-
steld. Dit betekent dat de veiligheidsopgave gecombineerd wordt met  het opwekken van 
duurzame energie en verbeteringen oplevert voor mobiliteit, recreatie, natuur en ruimte-
lijke kwaliteit. De Waddenvereniging heeft dit strategische project getrokken, het is afge-
rond in 2011. 
 
De integrale aanpak van de Afsluitdijk is niet tot stand gekomen zoals enkele jaren geleden 
was gehoopt. Dat heeft met name te maken met een gewijzigd beleid van het inmiddels 
demissionaire kabinet. In plaats van een icoonfunctie is gekozen voor soberheid en is het 
gehele budget voor de Afsluitdijk significant gekort. Andere aspecten zijn nog wel uit de 
verf gekomen, zoals overslagbestendigheid. 
Bron: Eindrapportage strategische interventie Afsluitdijk, oktober 2011 

4.2 Zoetwater Laag Nederland

Het doel van het strategisch project Zoetwater Laag Nederland is om het Deltaprogramma 
van advies te voorzien. Insteek is een andere inrichting van de zoetwatervoorziening in 
laag Nederland, waarbij een optimalisatie van de brakke natuur in Zuid-West Nederland 
samen zou moeten gaan met de belangen van landbouw, scheepvaart en drinkwatervoor-
ziening. Het WNF in samenwerking met Staatsbosbeheer is trekker van dit project. Er is 
onderzoek gedaan naar de zoetwaterstromen in Nederland. De resultaten hiervan zijn in 
een rapportage en een brochure gegoten. Daarin is aangegeven wat de visie van het WNF 
en de andere coalitiepartners op een klimaatbestendige zoetwatervoorziening van Laag-
Nederland is. Deze is gepresenteerd aan de Deltacommissie en wordt meegenomen in de 
afwegingen die gemaakt worden binnen het Deltaprogramma. Het project loopt nog. Er 
kan nog geen eindconclusie worden getrokken.  
 

4.3 Internationale Rijncorridor

De rivierproblematiek in Nederland kan niet los worden gezien van de internationale aan-
pak van klimaatverandering. Vanzelfsprekend dient het klimaatbufferprogramma dit as-
pect ook te belichten. Het doel van dit strategisch project is om met een internationale 
gemeenschappelijke ecologische en hydrologische visie op het Rijnbekken een richting te 
geven aan zowel grensoverschrijdende herstelprojecten als regionale initiatieven. De visie 
zal klimaatbestendige ruimtelijke en natuurlijke oplossingen voor het Rijnbekken uitwer-
ken en een inspiratie vormen voor een internationaal netwerk van beleidsmakers, technici, 
beheerders en NGO’s. Er zal specifiek aandacht zijn voor berekeningen van de werking van 
zogenaamde sponsgebieden in het Rijnbekken. Staatsbosbeheer is trekker van dit project. 
 
Een resultaat is dat eind 2011 de Rijn Corridor is opgenomen in het eindadvies van de Task-
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foto: Fitis

4.6 Inbreng in het Deltaprogramma 

De coalitie en ook de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties (NMF) beschouwen het 
Deltaprogramma als prioritair thema om een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting van 
Nederland te realiseren. Het gedachtegoed van natuurlijk waterbeheer wordt ingebracht 
bij diverse bijeenkomsten. Het is dan ook een continue proces om het lopende Delta-
programma zoveel mogelijk te adviseren over vormen van Natuurlijke klimaatbuffers. Op 
voorspraak van Deltacommissaris Wim Kuijken is de afgelopen zomer extra inzet gepleegd 
in het informeren van de Delta Deelprogramma’s over de klimaatbufferaanpak. Samen met 
Rijkstrainee Linda Holvast hebben gesprekken plaatsgevonden bij alle zes de gebiedsge-
richte deelprogramma’s, alsmede het deelprogramma zoetwatervoorziening. Vervolgens 
is ten behoeve van alle zeven programma’s een positionpaper ontwikkeld om de visie van 
de CNK op de aanpak in het deelprogramma kracht bij te zetten. In het najaar van 2012 zal 
samen met de deelprogramma’s worden bekeken op welke wijze gezamenlijk kan worden 
gewerkt aan het verder brengen van de klimaatbufferaanpak in het betreffende deelpro-
gramma. Zie voor de positionpapers, Bijlage 2.

4.7 Noordhollandse Markermeerdijken

Doel van dit strategische project is om richting te geven aan een alternatieve oplossing 
voor de dijkversterking tussen Edam en Amsterdam. Het Hoogheemraadschap en Deltares 
doen verkennende studies naar de mogelijkheden voor een zogenaamde oeverdijk die ook 
versterking van de natuurwaarden biedt. Vanuit de coalitie is een visie ontwikkeld om deze 
klimaatbestendig vorm te geven. De Landschappen zijn trekker van dit project. 
 
Er is een workshop geweest waarbij gekeken is naar de meest optimale oplossing voor dijk-
versterking in relatie tot natuurontwikkeling, rekening houdend met klimaatverandering. 
Het proces loopt nog. Er kunnen nog geen conclusies getrokken worden of de inspannin-
gen daadwerkelijk positief uitpakken voor het eindresultaat. Wel is er vanuit de Provincie 
Noord Holland inmiddels interesse getoond voor de uitwerking.  



46 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 47

5 Kennis en beleid

5.1 Algemeen over kennis en beleid

Bij het bedenken en ontwikkelen van het programma Natuurlijke Klimaatbuffers is een belangrijke plek 
ingeruimd voor het overdragen van kennis aan professionals, beleidsvoorbereiders en beslissers. Daar-
aan is gedurende de programmaperiode dan ook veel aandacht besteed. Een deel van de verzamelde 
kennis is in voorgaande hoofdstukken reeds belicht, en ook is met regelmaat verwezen naar de 2 bijla-
gen bij deze tussemrapportage. Tezamen geeft dit een beeld van de state of the art aangaande de 19 
klimaatbuffers:
Bijlage 1 richt zich vooral op de Kennisinventarisatie, inschatting van kosten en baten en schets van de 
verkregen cofinanciering 
Bijlage 2 richt zich vooral op de concepten van klimaatbuffering en de vertaling daarvan richting de 
Delta deelprogramma’s

5.2 Kennisoverdracht

Wat zijn de belangrijkste stappen die in de planperiode tot nu toe zijn gezet om de kennis te verzamelen, 
structureren en overdragen aan relevante doelgroepen? Er is: 

•	 Een catalogus ontwikkeld van de diverse klimaatbufferprojecten en andere relevante onderwer-
pen (map met factsheets)

•	 een kennisinventarisatie georganiseerd
•	 een analyse gemaakt van de tot nu toe geleerde lessen in het klimaatbufferprogramma
•	 een meer kwalitatieve monitoring in voorbereiding met Building With Nature
•	 een traject georganiseerd om kosten en baten van de klimaatbuffers in beeld te brengen
•	 een analyse gemaakt van de verkregen cofinanciering
•	 een interne expertmeeting georganiseerd voor betrokken organisaties over de voortgang van 

de projecten 
•	 een interne expertmeeting georganiseerd om meer grip te krijgen op de visie op klimaatbuf-

fering in de toekomst
•	 een groslijst ontwikkeld van toekomstige potentiële klimaatbufferprojecten (i.p.v. kansenkaart)
•	 een expertmeeting in ontwikkeling om meer onderbouwing te verkrijgen van kosteneffectiviteit 

van diverse klimaatbuffers (en een meer kwantitatieve inschatting)
•	 gewerkt aan kennisoverdracht richting de Delta deelprogramma’s (o.a. in relatie met het trai-

neeship van Linda Holvast)
•	 een zevental positionpapers geschreven om de Delta deelprogramma’s te informeren over de 

wijze waarop klimaatbuffers in relatie kunnen worden gebracht met het Deltaprogramma
•	 Samen met Building With Nature gewerkt aan een Wiki omgeving die kan dienen als voorbeel-

denboek voor klimaatbufferprojecten in Nederland
•	 Overleg gezocht met uiteenlopende instanties zoals de diverse diensten van Rijkswaterstaat, de 

Stowa, het Nirov e.d. om de opgedane klimaatbufferkennis breder te verspreiden
•	 Met regelmaat aandacht gevraagd voor klimaatbuffers en de verankering daarvan in innovatief 

beleid in de tweede kamer, de politiek, de ministeries, de Unie van Waterschappen, EcoShape / 
Building with Nature en de topsector Water

•	 Een start gemaakt met het uitrollen van de klimaatbufferconcepten richting Europa
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6 Communicatie

6.1 Algemeen over communicatie

Naast het overdragen van inhoudelijke kennis is het in het programma ook nadrukkelijk de bedoeling 
om klimaatbuffers en de kansrijkheid van klimaatbufferconcepten volop in de schijnwerpers te zetten. 
Ook daaraan is gedurende de planperiode hard gewerkt. Er is getracht de communicatie zo pro actief 
mogelijk aan te pakken zodat we een innoverende rol kunnen spelen. Zowel intern als extern wordt er 
op die manier op diverse fronten gewerkt aan het verankeren en opschalen van de klimaatbuffer aanpak. 
Door te opereren in coalitieverband is het makkelijker om als geheel te communiceren en onze bood-
schap te verspreiden. Nu de projecten en leereffecten verder in hun ontwikkeling zijn, worden we steeds 
vaker van buitenaf benaderd om onze aanpak toe te lichten. Daarmee krijgt de externe communicatie 
verder vorm en weten we steeds beter wat intern en extern van ons wordt gewenst en verwacht. Dit 
geeft vertrouwen in het zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe klimaatbufferprojecten.

6.2 Communicatiewerkzaamheden

Er is inde planperiode op uiteenlopende manieren over klimaatbuffers gecommuniceerd, bijvoorbeeld 
door:

•	 Communicatie middels de eigen media van de Coalitiepartners
•	 Het ontwikkelen van divers materiaal op schrift, zoals de klimaatbufferfolder en de eerder ge-

noemde catalogus/factsheet map
•	 Het ontwikkelen en onderhouden van een eigen website met achtergrondinformatie en nieuws
•	 Het ontwikkelen en rondsturen van een klimaatbuffernieuwsbrief
•	 Het opzetten van een beeldbank
•	 Het organiseren van bufferbijeenkomsten, seminars en veldbezoeken tijdens bijvoorbeeld op-

leveringen van projecten om zodoende een bepaalde klimaatbuffer in de aandacht te zetten 
(staatsecretaris Atsma was twee keer aanwezig)

•	 Het organiseren van symposia en expert meetings, onder andere om bruikbare contacten te 
leggen die de coalitie versterken. 

•	 Het deelnemen aan congressen en symposia van anderen, zoals het Deltacongres
•	 Het meedenken over en samen schrijven en organiseren van communicatiewerk van partners 
•	 De organisatie van Veldacademies en Veldwerkplaatsen voor uiteenlopende doelgroepen 

(waaronder bijvoorbeeld onze eigen beheerders) over klimaatbufferonderwerpen
•	 Mediabenadering, het plaatsen van advertenties, en de ontwikkeling van een televisieprogram-

ma met het programma Buitengewoon
•	 het schrijven van artikelen (met name Volkskrant) en het meeschrijven van specials voor bladen 

(zoals Landschap)
•	 Ontwikkeling van een voorbeeldenboek met Building with Nature middels de Wiki omgeving  
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7 Financiën

Financieel is het programma opgeknipt in:
•	 De 20 proefgebieden, onder verantwoordelijkheid van de individuele projectleiders
•	 Een post programmamanagement onder verantwoordelijkheid van het programmamanage-

ment
•	 Een post uitwerking kennis en strategische inzet, waaronder de diverse strategische projecten, 

onder verantwoordelijkheid van het programmamanagement
•	 Een post communicatie, eveneens onder verantwoordelijkheid van het programmamanagement

Ten aanzien van de 20 proefgebieden is getracht m.b.v. voorschotten te zorgen voor een optimale uit-
putting van de toegezegde subsidie. In enkele gevallen zijn projecten aangepast en veranderde daarmee 
ook de financiële huishouding van het project. Het ziet er naar uit dat alle projectleiders op dit moment 
goed bij zijn waar het gaat om het tijdig uitputten van de budgetten.

De subsidie vanuit het ministerie van I&M heeft vooral in de gebiedsgerichte projecten, maar ook in de 
strategische projecten, gewerkt als vliegwiel om andere financieringsbronnen te trekken. De cofinancie-
ring per gebiedsproject is in Bijlage 1 weergegeven. 

Waar het gaat om de posten die worden aangestuurd vanuit het programmamanagement is gedurende 
de planperiode een stevige vinger aan de pols gehouden. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van voor-
liggende tussenrapportage is gewerkt aan enkele voorstellen om door minimale ingrepen in de begro-
ting het programmamanagement, de kennisontwikkeling en de communicatie goed op koers te houden 
en zo lang mogelijk in de planperiode uit te kunnen smeren. Dit lijkt uitstekend haalbaar.
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8 Doorkijk naar 2013 en verder

Met de interne visiebijeenkomst van afgelopen voorjaar, het ontwikkelen 
van de groslijst toekomstige klimaatbuffers en het werk aan de position-
papers voor de Delta Deelprogramma’s heeft de coalitie koers uitgezet 
richting de toekomst (zie Bijlage 2). Dat alles is in nauw overleg tot stand 
gekomen met de opdrachtgever van het programma (het ministerie van 
I&M) en wellicht de belangrijkste afnemer van het klimaatbuffer gedach-
tegoed, Deltacommissaris Wim Kuijken. Samen met de Deltadeelprogram-
ma’s wordt nu bekeken op welke wijze er gezamenlijk vorm en inhoud 
kan worden gegeven aan een nog nadrukkelijker landing van klimaatbuf-
ferconcepten in de deelprogramma’s en het Deltaprogramma als geheel. 
De eerste afspraken daarover (met het deelprogramma Kust) zijn reeds 
gemaakt.  

Tegelijkertijd speelt momenteel de discussie hoe moet worden omgegaan met het onderwerp innovatie 
als het gaat om het Hoogwaterbescherming programma (HWBP). Dit zou heel goed kunnen leiden tot 
een organisatievorm die over enkele jaren doorvloeit in de richting van het Deltaprogramma, het is dus 
zaak om die vorm zodanig te kiezen dat klimaatbuffer innovaties en/of bouwen met natuur daar nadruk-
kelijk bij worden betrokken vanuit een gedegen financiële basis. Hier liggen immers voor de veiligheid 
en de exportpositie van Nederland grote kansen om innovatief en gedegen aan waterveiligheid oplos-
singen te werken (met waar mogelijk de bijkomende schaalvoordelen en meekoppeling). 

De CNK doet er momenteel veel aan om zowel in de richting van het innovatieve deel van het HWBP 
als het Deltaprogramma te zoeken naar gemeenschappelijke belangen en kansen. In de tussentijd, maar 
dat spreekt voor zich, wordt volop werk gemaakt van de afronding van de diverse gebiedsgerichte en 
strategische projecten en de rest van het programma.



54 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 55

Afkortingen Colofon

Uitgave
Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
Noordereinde 60
Postbus 9955
1243 ZS ’s-Graveland
T 035 655 99 33
www.klimaatbuffers.nl

Datum
november 2012

Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Met veel dank aan
De deelprogramma trekkers 
voor het geleverde materiaal ten aanzien van de position papers in Bijlage 2

Redactie:
Hesper Schutte
Hans-Peter Westerbeek

Eindredactie 
Marjolein Sterk

Vormgeving
Communicatiebureau de Lynx

Voor vragen over deze rapportage:
H.westerbeek@natuurmonumenten.nl

BWN  Building With Nature, programma van EcoShape
CNK  Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
D12L  De 12 Landschappen
DHZ  Deltaplan Hoge zandgronden
DLG  Dienst Landelijk Gebied
DP  Deltaprogramma
DPIJ  Deltaprogramma Deelprogramma IJsselmeergebied
DPZW  Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwatervoorziening
EHS  Ecologische Hoofdstructuur
HHNK  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
HPP  Harger- en Pettemerpolder
HoWaBo  Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch
HWBP  Hoogwaterbeschermings programma
I&M  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IUCN-NL International Union for the Conservation of Nature - Nederland
IVM  Instituut voor Veiligheid en Milieu
KRW  Kaderrichtlijn water
LNH  Landschap Noord-Holland
LTO  Land- en tuinbouworganisatie
MER  Milieueffectrapportage
MHW  Maatgevende Hoogwaterstand
MIRT  Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
NGO’s  Non Gouvernementele Organisaties
NM  Natuurmonumenten
NMF  Natuur en Milieufederatie
PAS  Programmatische Aanpak Stikstof
PNH  Provincie Noord-Holland
RWS  Rijkswaterstaat
SBB  Staatsbosbeheer
Stichtng VBIJ Verantwoord Beheer IJsselmeer
STOWA  Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer
TEEB studie The Economics of Ecosystems & Biodiversity
VB  Vogelbescherming
VBN  Vogelbescherming Nederland
VNO  Verbond van Nederlandse Ondernemingen
WB21  Waterbeheer 21e eeuw
WNF  Wereld Natuur Fonds
WV  Waddenvereniging
ZLTO  Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie
ZON  Zoetwater Oost Nederland



56 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 57

BIJLAGEN



2 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 BIJLAGEN        3

BIJLAGE 1
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Natuurlijke Klimaatbuffers
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kansen
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Bijlage 1A-1 
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Beuningen

Contacten

Johan Bekhuis, johanbekhuis@ark.eu,  06-51790835

Bronnen

•	 Projectplan Klimaatbuffer Beuningen, september 2009
•	 ‘Weelde in de Beuningse Uiterwaarden’, Bureau Stroming 2007
•	 Uitwerking Klimaatbuffer bij de Bunswaard, Bureau Stroming mei 2012

1. Inleiding
In 2008 is de visie ‘Weelde in de Beuningse Uiterwaarden’ vastgesteld door de gemeenteraad van  
Beuningen. De uiterwaard wordt in deze visie ingericht ten behoeve van duurzame hoogwaterveiligheid 
met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (recreatief gebruik, cultuurhistorie en natuur). Er is een 
2,5 kilometer lange, 150 meter brede hoogwatergeul geschetst waaruit een fors aantal stromingsbe-
lemmerende obstakels zijn verwijderd, waardoor de maatgevende hoogwaterstanden op de rivier, ten 
opzichte van de huidige situatie, met circa 14 cm dalen.

Klimaatbuffer Beuningen is een 1e stap in de totale herinrichting van het gebied. ARK heeft in juli 2011 
middelen toegezegd gekregen van de klimaatbuffercoalitie voor de uitvoer, als onderdeel van het  
project ‘Weelde in de Beuningse uiterwaarden’. Met de klimaatbuffer Beuningen wordt begonnen met 
de aanleg van een hoogwatergeul in de Bunswaard. De volledige geul in de Beuningse uiterwaarden  zal 
min of meer dezelfde maatvoering kennen als het deel van de geul dat in het kader van de klimaatbuffer 
wordt gerealiseerd. Momenteel vindt overleg en een proces rondom grondverwerving plaats die nodig 
is voor realisatie van de klimaatbuffer. 

Met het budget van het klimaatbufferproject kan het volgende worden gedaan:

•	 Aanleg van een deel van de hoogwatergeul, te beginnen direct westelijk van de toegangsweg naar 
de Bunswaard, en zover mogelijk in westelijke richting. Begonnen wordt op het terrein van Staats-
bosbeheer.

•	 Aanpassing toegangsweg Bunswaard t.b.v. doorstroming. Twee duikers worden per geul onder de 
kade gebracht, vooral voor de verbinding van de wateren ter weerszijden van de weg.

•	 Er wordt een kleischerm ingegraven in het deel van de nevengeul dat aan de rivierdijk grenst, om de 
bodemweerstand tegen kwel en piping zo groot mogelijk te maken. 

•	 De hoogwatergeul wordt gevormd met een tweetal eilanden, die er toe leiden dat er zoveel mogelijk 
ecologisch waardevol ooibos ingepast kan worden. 

•	 Herinrichting steile oevers grindplas. Om de kans op afslag te verminderen wordt grond uit het 
project	gebruikt	om	onderwateroevers	te	verflauwen.
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2. Verwachte effecten
Het klimaatbufferproject Beuningen vormt een concrete start van ‘Weelde in de Beuningse uiterwaar-
den’ en biedt daarmee  ruimte aan andere sectoren: 

•	 bijdrage aan rivierveiligheid op lange termijn 
•	 ecologisch herstel in riviersysteem (Natura 2000)
•	 recreatie	(	wandel-,	struin-	en	fietsroutes)

3. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren De Beuningse uiterwaarden moeten in de toekomst meer water kunnen 
afvoeren dan nu het geval is. Op lange termijn verwacht men namelijk 
hogere afvoeren door de Waal. In het kader van ‘klimaatbuffer Beunin-
gen’ wordt een deel van een hoogwatergeul gerealiseerd. De intentie is 
om de gehele geul te realiseren in een later stadium, met geld van de 
Provincie. De realisatie van de totale geul levert een waterstanddaling 
van de Waal van 13-14 cm op. Het deel van de hoogwatergeul dat met 
Klimaatbuffer geld wordt gerealiseerd zal maar een klein deel van de 
waterstanddaling opleveren. 

Bij de realisatie van de totale hoogwatergeul , kan de instroomopening 
van de geul bij het Grindgat te zijner tijd worden verlaagd, waardoor 
meer doorstroom mogelijk is en waardoor uiteindelijk  een waterstand-
daling van 13-14 cm gerealiseerd kan worden.

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

Door de geplande maatregelen van het project Weelde in de Beuningse 
Uiterwaard (waarvan Klimaatbuffer Beuningen een onderdeel is) vindt 
er waterstanddaling van de Waal plaats, waardoor de noodzaak van 
dijkverhoging minder groot wordt.  

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Natuurlijke processen als afslag en  sedimentatie zullen in de hoogwa-
tergeul plaatsvinden, maar doorstroming van het water moet gewaar-
borgd blijven. RWS zal ingrijpen wanneer door bijvoorbeeld bosopslag 
de stroming wordt belemmerd.

Overige De (toekomstige) hoogwatergeul houdt geen water vast (geen berging). 
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b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer De hoogwatergeul zal niet meestromen met een lage zomerafvoer. 
De eis vanuit RWS is dat de hoofdgeul van de Waal bevaarbaar 
moet blijven voor de scheepvaart. Bij een lage zomerafvoer zal 
daarom alle water door de hoofdgeul van de Waal blijven stromen..

Hoogwaterpiek, of neerslag-
piek (T= 10 of T=100)

Door de rivier meer ruimte te geven in de vorm van de hoogwater-
geul, is de rivier minder gevoelig voor een hoogwater- of neerslag-
piek. De realisatie van de totale geul levert een waterstanddaling 
van de Waal van 13-14 cm op.

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-
water

De natuurlijke overgangen van land-water nemen toe in oppervlak-
te. De oever van de hoogwatergeul zal glooiend aangelegd worden, 
waarbij kansen voor pionierplanten ontstaan. 

Verontreiniging, invloed op 
waterkwaliteit 

De vegetatie van de oevers van de nevengeul zorgen voor zuivering 
van het water.  

Een groot deel van het sediment dat de rivier aanvoert, zal in de 
bestaande grindplas in de Bunswaard neerzakken. Het water in 
de nevengeul zal hierdoor relatief helder zijn, zelfs bij een hoge 
rivierafvoer.

Zuurstof, botulisme, algen De vegetatie zorgt voor meer zuurstof in het water van de Waal.

Grondwaterpeil De rivier en de hoogwatergeul komen zo dicht bij elkaar te liggen, 
dat het ondergrondse watersysteem van de geul kan worden beïn-
vloed door het systeem van de rivier en vice versa. Kwelwater kan 
makkelijk een weg vinden via de zandige bodem. Om deze reden  
wordt een kleischerm ingegraven in het deel van de nevengeul dat 
aan de rivierdijk grenst, om de bodemweerstand tegen kwel en pi-
ping (inlaat als gevolg van waterstandsverschil) zo groot mogelijk 
te maken. 

c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Robuustheid van riviernatuur neemt toe, doordat er landschappe-
lijk een grotere eenheid ontstaat (minder versnippering). Door de 
aanleg van de klimaatbuffer ontstaat structureel meer ruimte voor 
natuur.  De Grindplas, die vanuit de criteria van Kaderrichtlijn water 
als	oninteressant	is	gekwalificeerd	wordt	verbonden	met	een	fors	
areaal	 ondiepere	 oevers,	 waarvan	 flinke	 delen	met	 een	 zandige	
bodem. Dit is gunstig voor waterplanten en - dieren. Er verdwijnt 
een kleine oppervlakte oud, hoogwaardig zachthoutooibos, daar-
tegenover staat dat er in de stromingsluwe delen van de uiter-
waard veel meer ruimte ontstaat voor ongestoorde ontwikkeling 
van ooibos. Er wordt minder waardevol ooibos gekapt dan, zonder 
de aanleg van een geul, in het kader van Stroomlijn noodzakelijk 
zou zijn. 

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

Door de ruimte die (het deel van) de hoogwatergeul biedt, kan de 
klimaatbuffer meegroeien met het klimaateffect van hogere wa-
terpieken in het stroomgebied van de Waal. 

Trekroutes van vogels of an-
dere organismen

De inrichting van de klimaatbuffer heeft mogelijk effecten op vo-
gels die nu in het gebied overwinteren of pleisteren (fuut, aalschol-
ver, kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, pijlstaart, slobeend, 
tafeleend, kuifeend, meerkoet, kievit, grutto, wulp).

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

In de stromingsluwe delen ontstaat meer ruimte voor de ontwikke-
ling van ooibos (zachthout).

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

De klimaatbuffer biedt goede kansen  voor de ontwikkeling van 
riviernatuur.	De	oevers	worden	flauw	aangelegd	(talud	1:7),	zodat	
er slikkige en zandige strandjes ontstaan voor pionierplanten en 
watervogels. Dit betekent dat het grootste deel van het jaar de 
waterdiepte 2-3 meter bedraagt, waardoor licht tot op de bodem 
van de grotendeels grofzandige geul kan doordringen. Dit be-
vordert de vestiging van waterplanten. Op de hogere delen, zo-
als de koppen van de eilanden en delen van het terrein van de 
Bunswaard ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van soortenrijke 
stroomdalvegetaties met soorten als veldsalie. Op termijn ontstaat 
meer structurele ruimte voor rivierdynamiek, wat gunstig is voor de 
ontwikkeling van de biodiversiteit.

Nevengeulen bieden een meerwaarde voor vis, door haar functie 
als kraamkamer en opgroeigebied. Ook voor macrofauna levert 
een geul een meerwaarde op t.o.v. de rivier. De dichtheid van ma-
crofauna is van belang voor vogels en vis.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Er moet een beheerplan worden opgesteld voor de verschillende 
beheerseenheden. Daarbij dienen de waterstaatkundige belangen 
ten aanzien van onderhoud en beheer van de watergangen, water-
keringen en leidingen gewaarborgd te zijn.

Overige -
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d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet water -

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije 
woonmilieus

Recreatieve mogelijkheden De toegankelijkheid van het gebied zal verbeterd worden (klimaat-
proof toegangsweg en wandelroute). Ook de beleefbaarheid wordt 
verbeterd (wandelroute en wonen in de Bunswaard). Er komen in-
formatieborden bij de ingangen van het terrein. 

Kosten waterbeheer -

kosten terreinbeheer -

Beschikbaarheid water land-
bouw in droge periodes

-

Bufferen teveel water land-
bouw

-

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige -

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen Nederlandse rivierengebied wordt met de maatregelen veiliger. Op 
landelijke schaal kan dit waterschade aan gebouwen voorkomen.

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegol-
ven

-

Fijnstof -

Overige -

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Waterstandsdaling rivier de Waal bij hoge afvoeren (veiligheid) 

Grotere biodiversiteit

Versterking recreatieve belevingswaarden

Robuustheid natuurgebieden

Uitstraling natuurwaarde op hoofdgeul
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Bijlage 1A-2  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer  
4e Bergboezem Breda

Uitgevoerd door Bureau Stroming, onder leiding van Arnold van Kreveld.

Contacten

Jan Janse (SBB ): j.janse@staatsbosbeheer.nl, 06 5142 4021
Hans Leemakers (DLG): J.P.M.Leermakers@minlnv.nl, 06 5240 1304 
Wouter Schuitema (Gemeente Breda): w.schuitema@breda.nl 
Annemieke Meerman (Provincie Noord-Brabant): ameerman@brabant.nl 
Hans Blaas (Waterschap Brabantse Delta): h.blaas@brabantsedelta.nl, 06 5239 8293

1. Korte beschrijving
De Vierde Bergboezem ligt ten noorden van Breda. Samen met bergboezems Weimeren, Rooskensdonk 
en Terheijden, zorgt de Vierde Bergboezem voor extra waterveiligheid in Breda.
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De waterbergingsfunctie van de Vierde Bergboezem is gerealiseerd in 2010. Tegelijk zijn er wandel- en 
laarzenpaden aangelegd. Het eindbeeld van de Vierde Bergboezem is een natuurgebied met als inzet 
kruiden en faunarijk grasland, vochtige hooilanden, moeras - en natte schraallanden.

Zie www.vierdebergboezem.nl 

Realisatie van het Waterschap Brabantse Delta-project  Vierde Bergboezem aan de Mark kost in totaal € 
20,1 mio. In het kader van de subsidieregeling Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het Ministerie van VROM 
€ 937.283,- bijgedragen voor de natuurlijke inrichting van 276 hectare.

Geplande maatregelen en resultaten
In de SBB-subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:

•	 Het vergroten van de capaciteit van waterberging langs de Mark voor opvang van piekafvoeren 
•	 Verhogen van het grondwaterpeil om meer water vast te houden 
•	 Creëren van een natuurgebied dat bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt
•	 Verbeteren van de recreatiemogelijkheden in het gebied

Later toegevoegd herstel van de cultuurhistorische waarden in het gebied (Spaanse linie, schans)

Het resultaat van de kwaliteitsimpuls van het ministerie van VROM in het project Natuurlijke Klimaatbuf-
fer Vierde Bergboezem Breda:

•	 Inrichting 30 hectare nat schraalland niet-EHS gebied
•	 Kwaliteitsimpuls inrichting van 31 hectare nat schraalland EHS gebied (bovenop normbedrag voor 

inrichting EHS dat te laag is voor realisatie van dit natuurdoeltype)
•	 Recreatieve inrichting van het gebied:

- Drie informatiepanelen
- Vogelkijkhut
- Uitzichtpunt
- Reconstructie Spaanse schans

•	 Beheer van 31 hectare grasland (niet-EHS) afgekocht voor onbepaalde tijd middels kapitaliseren 
over 30 jaar

•	 Interactieve / digitale informatiebron rond kwaliteit en beleving van het gebied in relatie tot klimaat 
(adaptatie, veiligheid) om te gebruiken via internet, bij bijeenkomsten, gebiedsbezoeken.

NB: dit gebied wordt als laatste van de vier bergboezems ingezet, naar verwachting eens per 20 jaar.

2. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
SBB zal de komende jaren de effecten op de natuur en recreatie monitoren. Daarvoor wordt nu in het 
kader van het beheerplan een globaal monitoringplan opgesteld.

In het gebied zijn (slechts) 2 peilbuizen waarmee de grondwaterstand kan worden gemeten.

De effectiviteit (het bergende volume) van de klimaatbuffer is precies bekend, want het betreft een om-
dijkt gebied. 

3. Effecten van klimaatverandering

Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Het gebied moet in de nabije toekomst het centrum van Breda extra 
beschermen tegen overstromingen door hoog water vanuit de sin-
gels van Breda. De drie bestaande waterbergingsgebieden (Weime-
ren, Rooskensdonk en Terheijden) bieden een beschermingsniveau 
tot eens in de 50 jaar tegen wateroverlast door overstromingen. Door 
de inrichting van de Vierde Bergboezem wordt het beschermingsni-
veau verhoogd naar ‘eens in de 100 jaar’ (website Brabantse Delta).
Het risico van overstroming is gehalveerd. De Vierde bergboezem kan 
maximaal 1 meter water bergen, ofwel2.8 miljard liter (SBB, 2011).

Afwatering op zee Het verval  tussen Breda en de monding van de Mark is slechts 20 cm. 
Voor Breda is deze echter meer dan 20 meter tussen bron en Breda. 
De afwatering wordt vertraagd wanneer de 4e bergboezem wordt in-
gezet.

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

De nieuwe waterkering is voldoende stabiel voor haar functie van tij-
delijke waterberging.

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, 
veen, etc.)

Er zal zich in het bergingsgebied door vernatting in enkele delen een 
moeras vormen waar een organische laag wordt afgezet en zich laag-
veen vormt.  

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Naar verwachting zal de 4e Bergboezem slechts 1x per 20 jaar kort 
worden gebruikt (SBB, 2011). Na gebruik zal het water zo snel moge-
lijk worden weggepompt. Er zal sprake zijn van enige sedimentatie, 
maar deze is naar verwachting beperkt.

Overige -

Onderbouwing: 

•	 				SBB,	juni	2011.	Eindrapportage	Vierde	Bergboezem	Breda.
http://www.brabantsedelta.nl/werk_in_de_buurt/projectenmonitor/9_vierde_bergboezem/7813_4e_bergboezem
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a. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Belangrijkste effect is een langer vasthouden van de kwel. 

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of 
T=100)

Extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekaf-
voeren van rivieren gecreëerd. 

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-water Er is een extra meander van 1,1 km met op beide oevers 
mooie, brede land-water overgangen .

Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit -

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil

 

Er is een peilbesluit voor het gebied op basis van agrarisch 
gebruik. Dit wordt bijgesteld zodra er sprake is van vol-
ledige verwerving binnen de peilvakken. Nu is er een deel 
van de peilvakken afgescheiden van het agrarische deel 
waardoor partiële peilverhoging mogelijk is. Doel voor 
de natte graslanden is kwel in het wortelpakket te krijgen 
waardoor zeggen de kans krijgen zich te ontwikkelen. De 
verwachting is dat op langere termijn een hoger grondwa-
terpeil op grotere schaal kan worden doorgevoerd.

De inrichting van de Vierde Bergboezem leidt niet tot ver-
andering van de grondwaterstanden in de woonwijk Over-
Kroeten	(Arcadis,	2010,	zie	ondergaande	figuur).

Overige -

Onderbouwing: 

•	 Arcadis, 2 april 2010. Hydrologische systeemanalyse en inrichtingsmaatregelen Vierde Bergboezem. 
Concept eindrapport. Dienst Landelijke Gebied.

b. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Door vergroting en aaneenschakeling natuurgebieden staan de 
ecosystemen minder in de verdrukking  Er is 320 hectare bereikt: 
was een ontbrekende schakel in de EHS.

Veerkracht systeem (meegroeien 
met klimaateffecten)

De verwachting is dat de 4e bergboezem 1x per 20 jaar nodig zal 
zijn (deze bergboezem wordt als laatste gebruikt). De klimaat-
buffer kan eenvoudig vaker worden ingezet. Het is echter niet 
mogelijk meer m3 te bergen (het hele gebied is omdijkt).

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

Allerlei moeras- en watervogels weten het gebied te vinden, 
waaronder doortrekkers.

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Er komt 62 hectare van het schaarse natuurdoeltype nat schraal-
land.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

De biodiversiteit van het gebied zal toenemen. Referentie is de 
tijd dat het gebied voor een belangrijk deel bestond uit vochtige 
hooilanden. 

Plaagorganismen In	het	begin	veel	Amerikaanse	fijnstraal	en	pitrus,	maar	dat	is	een	
tijdelijk effect van de verstoring.

Beheerbaarheid Door vergroting en aaneenschakeling natuurgebieden staan de 
ecosystemen minder in de verdrukking. Er is gekozen voor nat 
grasland en dat vergt relatief intensief beheer (2x per jaar maaien 
en afvoeren). Het gebied was geen natuur, maar landbouw sinds 
de jaren 80 van de vorige eeuw.  

Overige -

Toename grondwaterstanden als gevolg van inundatie van de 4e bergboezem (Arcadis, 2010)
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c. Economische effecten 

Beschrijf,	kwantificeer	en	onderbouw	het	effect.	

Effect

Beschikbaarheid zoet water Het waterschap heeft helaas geen informatie geleverd.

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije woon-
milieus

Behoud en herstel landschap en cultuurhistorie (slagenlandschap, 
historische kaden, oude schans, kavel- en slotenpatroon, historische 
groenstructuren, oude rivierduinen, voormalige schootsvelden en 
aardkundige waarden),  archeologie (middel- tot hoge verwachtings-
waarden) en oude dijkdoorbraken (wielen.) 

Recreatieve mogelijkheden Recreatieontwikkeling in de directe nabijheid van de stad voor rust-
zoekers,	wandelaars,	fietsers,	vissers,	kleine	vaartuigen,	vogelaars.	Aan-
sluiting op regionaal toeristische routes.  Voorziet in de recreatieve 
behoefte van een wijk van 35.000 inwoners plus Terheijde. 

Volgens de boswachter is het recreatief gebruik in 1 jaar 30-40% gestegen.

Kosten waterbeheer Het waterschap heeft helaas geen informatie geleverd.

kosten terreinbeheer Er is gekozen voor schraal grasland en dat vergt relatief intensief be-
heer (2x per jaar maaien en afvoeren).

Beschikbaarheid water land-
bouw in droge periodes

Het waterschap heeft helaas geen informatie geleverd. 

Bufferen teveel water landbouw -

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige

d. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan ge-
bouwen

Een extra bergboezem beperkt de waterschade aan gebouwen en infrastructuur 
in Breda door het opvangen van hoge piekafvoeren van de Mark. Het gaat om 
een gebied met 150.000 inwoners. De Vierde Bergboezem voorkomt een scha-
de van enkele tientallen miljoenen euro’s in de komende 50 jaar (SBB, 2011).

Overstromen riolen Hierover zou een rapport van het waterschap zijn, maar dit kon niet worden 
verkregen.

Temperatuur tijdens 
hittegolven

-

Fijnstof -

Overige -

Onderbouwing: 

•	 SBB, juni 2011. Eindrapportage Vierde Bergboezem Breda.

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

 

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Bewezen

Extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekafvoe-
ren gecreëerd. Het risico van overstroming is gehalveerd. De 
Vierde bergboezem kan maximaal 1 meter water bergen (2.8 
miljard liter). Naar verwachting zal de 4e Bergboezem overi-
gens slechts 1x per 20 jaar kort worden gebruikt.

De robuustheid van de natuur is toegenomen door de gereali-
seerde aaneenschakeling van gebieden.

Het recreatief gebruik is binnen één jaar met 30-40% gestegen.

De biodiversiteit gaat omhoog.

5. Overige beoogde effecten 

Toelichting

Naast het realiseren van de fysieke inrichting van het gebied is actief gecommuniceerd met omwonen-
den,	belangstellenden	en	de	specifieke	doelgroep	kinderen.	

De website www.vierdebergboezem.nl speelt hierin een steeds grotere rol, ook na realisatie, en trekt 
zo’n 4500 bezoekers per maand (SBB, 2011). 
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Bijlage 1A-3 
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer  
Schoonwatervallei Castricum

Contacten

Els Zwartendijk, projecteider:  e.zwartendijk@landschapnoordholland.nl, 088-0064438,	06-13753144
Rob	Veenman,	bestuurder	HHNK,	r.veenman@hhnk.nl,	072-5828282,	06-12148573
Johan	Stuart,	j.stuart@landschapnoordholland.nl
Peter	Keesman,	vrijwillig	onderzoeker	waterkwaliteit,		v.burgering@quicknet.nl	
Theo	Bakker,	twm.bakker@telfort.nl
Martin	Witteveldt,	ecoloog	Landschjap	Noord	Holland,	M.Witteveldt@landschapnoordholland.nl
Neeltje	Annink,	projectleider	vanuit	HHNK,	n.annink@hhnk.nl

Korte beschrijving
Het project ‘Schoonwatervallei Castricum’ betreft een gebied van ca 1.000 ha gelegen tussen het Noord-
Hollands Duinreservaat en het Alkmaardermeer en heeft betrekking op het hele stroomgebied van de 
Schulpvaart. De uiteindelijke ambitie is om het hele stroomgebied uit schoon water te laten bestaan. De 
eerste fase, de klimaatbuffer, bestaat uit het reeds begrensde en deels ingerichte deel van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur tussen duinen bij  Bakkum en het Alkmaardermeer bij Akersloot.  Tezamen betreft 
het circa 120 hectare. 

De	duinen	en	–in	veel	mindere	mate-	de	strandwallen	nabij	het	plangebied	zijn	infiltratiegebieden.	Hier	
zijgt	regenwater	de	bodem	in	en	door	de	lange	weg	die	het	grondwater	moet	afleggen,	kwelt	het	gehele	
jaar door aan de binnenduinrand goed gebufferd grondwater op. Sinds 1990 is de winning van duin-
water ten behoeve van de drinkwatervoorziening in het aangrenzende duingebied sterk afgenomen en 
zijn de hiervoor genoemde kwelstromen juist sterk toegenomen. Daarnaast worden duinrellen hersteld 
(i.s.m. PWN). In het gebied wordt het toestromende schone (kwel)water door de bloemrijke graslanden 
geleid en zoveel als mogelijk gescheiden gehouden van beïnvloed(landbouw)water. 

De maatregelen die zijn uitgevoerd hebben betrekking op:

•	 Versterken kwelstromen/toestroming schoon water naar landbouw- en natuurpercelen
•	 Vasthouden en bergen van water
•	 Scheiden van schoon en beïnvloed water
•	 Geleidelijke transformatie grondgebruik

Het doel van het project is dat het plangebied zelfvoorzienend wordt, waarbij er geen boezemwater 
meer wordt ingelaten. Daarnaast zal binnen het plangebied het watersysteem van de landbouwpercelen 

en natuurpercelen van elkaar gescheiden worden. 
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Verwachte effecten
In de toenemende schaarste van schoon zoet water in het westen van het land, laat dit project zien hoe 
grootschalig schoonwater overschotten kunnen worden opgeslagen en benut om tekorten in droge 
tijden te voorkomen dan wel uit te stellen. Tegelijkertijd wordt daarmee de behoefte verminderd om in 
droge tijden over grote afstanden gebiedsvreemd en minder schoon water via ingewikkelde systemen 
aan te voeren. Er worden middelen gecombineerd vanuit waterbeheer, milieubeleid en natuurbeleid.

De ‘natuurlijke klimaatbuffer’ zit in de ondergrond. Door de hogere zandige duinen en strandwallen en 
de lager gelegen polders zijgt regenwater de bodem in om vele jaren later in de laagten weer boven te 
komen.	Door	de	lange	weg	die	het	water	in	de	ondergrond	aflegt,	wordt	het	gezuiverd	en	verandert	het	
zure regenwater in basisch schoon grondwater. Doordat het kwelwater veel ijzer bevat, bindt het de in 
het	water	aanwezige	fosfaten	in	het	plangebied,	waardoor	de	eutrofiëring	wordt	tegengegaan.	De	bron	
nalevering vanuit de landbouw blijft. Het fosfaat-verbindend vermogen is onvoldoende om overal een 
goede waterkwaliteit te krijgen. In de natuurgebieden is het  effect het grootst. 

Om het schone water ook schoon te houden, dient menging met vuil water voorkomen te worden. 
De aanvoer van schoon grondwater neemt toe doordat de winning van duinwater ten behoeve van 
de drinkwatervoorziening sterk is afgenomen en doordat duinrellen zijn hersteld. Door deze grotere 
aanvoer wordt de behoefte om water van buiten het gebied (“boezemwater”) in te laten, fors vermin-
derd, waardoor de waterkwaliteit zal toenemen. De inlaat van minder boezemwater (0,1 Mm3/jr i.p.v. 
0,3	Mm3/jr)	is	m.n.	het	gevolg	van	flexibel	peilbeheer	en	aanpassen	van	de	gebiedsregeling.	De	extra	
aanvoer vanuit de duinrellen is minimaal en wordt naar de natuurgebieden geleid. Er wordt m.n. water 
ingelaten voor  het beregenen van de bollenpercelen en het doorspoelen van Castricum.

 Bovendien kunnen de natuurgebieden binnen het gebied Schoonwatervallei veel beter op peil worden 
gehouden, juist met dit goede kwelwater. Doordat de wateraanvoer uit de duinen wordt vergroot, zal de 
landbouw niet meer de dupe worden bij een eventueel tekort aan boezemwater. 

Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
De	kwaliteit	van	het	oppervlaktewater	wordt	onderzocht	door	Peter	Keesman.	Hij	meet	de	trofiewaarden	
(voedselrijkheid) van het water. De mate van voedselrijkheid wordt bepaald door middel van indicator 
organismen (onder andere water- en oeverplanten). 

De vegetatie van de terreinen van Landschap Noord-Holland wordt eens per 12 jaar gekarteerd. De 
soorten planten eens per 6 jaar. Daarnaast worden de broedvogels ook eens per 6 jaar geïnventariseerd. 
Van libellen en vlinders worden, op beperktere oppervlakte ook eens in de 6 jaar gegevens verzameld. 
Daarnaast zijn er ook in de loop van de jaren allerlei andere groepen die door vrijwilligers worden on-
derzocht, bijvoorbeeld sprinkhanen. Deze groepen zijn van harte welkom, maar vallen niet in een “pro-
gramma”.  

1.  Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Het (regen)water  wordt in de herstelde duinrellen (die aansluiten op 
het plangebied) langer vastgehouden. Binnen het plangebied is 17 
ha natuurgebied ingericht voor het vasthouden van water, om water-
overlast te voorkomen. Deze waterberging zal de piekafvoeren in de 
Schulpvaart verminderen.   

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

Het polderpeil is in de natuurgebieden van het plangebied omhoog 
gegaan. De voorjaars(grond)waterstand Gaat in aanzienlijke delen 
met 20 tot 30 cm omhoog.

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, veen, 
etc.)

-

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

-

Overige Het is nog niet duidelijk hoeveel m³ water zal worden vastgehouden 
in het gebied. 
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b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Het waterssyteem binnen de projectgebieden Draaiweid (12 ha) en Gast-
huisweidje (5 ha) wordt geïsoleerd van de Schulpvaart. Onder normale om-
standigheden bepalen neerslag, verdamping en kwel / wegzijging hoe nat of 
droog het gebied is. Schoon water wordt langer vastgehouden. Alleen op de 
momenten waarop de bergingen in werking treden (waterpeil Schulpvaart 
wordt hoger dan de drempel) tijdens pieksituaties, is er sprake van gebieds-
vreemd water binnen de projectgebieden.

Hoogwaterpiek, of neer-
slagpiek (T= 10 of T=100)

Na de realisatie van de extra waterberging voldoen de Castricummerpolder 
en de Groot Limmerpolder aan de normen voor wateroverlast.

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen 
land-water

Natuurlijke	overgangen	nemen	flink	toe,	er	wordt	3	km	aan	natuurvriende-
lijke oever aangelegd.

Verontreiniging, invloed op 
waterkwaliteit 

De waterkwaliteit zal door de toegenomen toevoer van duinwater en de af-
genomen toevoer van boezemwater vanuit het Alkmaardermeer fors verbe-
teren. Door binnen het plangebied het watersysteem van landbouwpercelen 
af	 te	 koppelen,	 zal	 in	 de	 rest	 van	het	 gebied	geen	 eutrofiëring	 vanuit	 de	
landbouw meer plaatsvinden. Schoon en vuil water worden gescheiden. Het 
gebied met schoon water wordt vergroot en aaneengesloten. In de natuur-
gebieden	vindt	geen	verdere	eutrofiëring	plaats.	In	de	rest	van	het	gebied	
nog wel. 

De inlaat van minder boezemwater (0,1 Mm3/jr i.p.v. 0,3 Mm3/jr) is m.n. het 
gevolg	van	flexibel	peilbeheer	en	aanpassen	van	de	gebiedsregeling.	De	ex-
tra aanvoer vanuit de duinrellen is minimaal en wordt naar de natuurgebie-
den geleid. Er wordt m.n. water ingelaten voor  het beregenen van de bol-
lenpercelen en het doorspoelen van Castricum.

In 2012 wordt slib (hier en daar bijna een meter dik) uit de duinbeek bo-
venstrooms (de diepe sloot) verwijderd. De verwachting is dat hierdoor de 
waterkwaliteit zal toenemen. 

Zuurstof, botulisme, algen De zuurstofbalans is rond 2006 al enorm verbeterd. In dat jaar kwam er na-
melijk in grote delen van de Schulpvaart en het Limmerdie doorzicht en de 
ontwikkeling van hogere waterplanten kwam stormachtig op gang.

Grondwaterpeil De grondwaterstand in het duingebied is met meer dan een meter gestegen. 
In de natuurgebieden van de Schoonwatervallei zijn de standen met meer-
dere decimeters omhoog gegaan.

Overige -

c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Het klimaatbufferproject helpt mee om de EHS te realiseren, de 
combinatie met waterberging heeft deze realisatie mogelijk ge-
maakt. Het is de enige locatie waar de Hollandse duinenkust zon-
der barrières van bollenvelden en verstedelijking over gaat in veen-
weidegebied. Er ontstaat een verbinding van kust tot kust. 

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

Herstel van een veerkrachtig watersysteem dat neerslagpieken en 
droogten kan bufferen.

Trekroutes van vogels of ande-
re organismen

Stekelbaarzen (vissen) kunnen zich door aanwezigheid van kunst-
werken als stuwen en gemalen in het gebied niet verplaatsen.  

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Het hele ecosysteem wordt veranderd door de verbetering van de 
waterkwaliteit. In de sloten vind je nu puntkroos en posthoornslak, 
indicatorsoorten van kwalitatief goed water. De vegetatie verschuift 
naar een voedselarme situatie met bijbehorende plantensoorten 
(inclusief Rode Lijst-soorten).    

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

De vegetatie verandert. Veel kwelsoorten als grote egelskop (Spar-
ganium erectum),holpijp  (Equisetum	 fluviatile) hebben zich ge-
vestigd. Orchideeën (moeraswespenorchis, keverorchis) en velden 
vol grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), en rondbladig winter-
groen (Pyrola) hebben zich inmiddels gevestigd.

Veel terreinen kennen een “oorspronkelijke” vegetatie die werd 
gekenmerkt door buffering; basenrijk kwelwater werd aangevoerd. 
Door het wegvallen van deze kwel uit zowel strandwal als het duin. 
Zijn grote delen verzuurd. Het uitvoeren van het schoonwaterpro-
ject zal er toe bijdragen dat soorten die kenmerkend zijn voor ge-
bufferde systemen (zie hierboven) zullen toenemen.

Voor wat betreft vis zal het waarschijnlijk niet gaan om een toe-
name van vis, maar een verandering van soorten. Verwacht wordt 
een toename van het oppervlak aan helder, waterplantenrijk water 
waarin vissen uit het snoek-ruisvoorntype zich thuis zullen voelen.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Bij de realisatie van het project worden beheereenheden groter en 
daarom	efficiënter	om	te	beheren.	

Overige -
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d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

De beschikbaarheid zoet water wordt vergroot door de hogere kwelaanvoer 
in het gebied. Zodoende is de landbouw in het gebied minder afhankelijk 
van het boezemwater vanuit het Alkmaardermeer. Komt nu alleen nog de 
natuurgebieden ten goede. Bij vergroting buffers en wijziging functies en 
bijbehorend peilbeheer kan dit ook de landbouw ten goede komen.

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid na-
bije woonmilieus

Vóór de uitvoering van het project was er veel sociale weerstand. De om-
wonenden van het deel van het plangebied waar waterberging wordt ge-
realiseerd,  zijn na uitvoering van de maatregelen erg enthousiast over het 
nieuw ingerichte gebied.  De aantrekkelijkheid van het woonmilieu is door 
het zicht op water vergroot. 

Recreatieve mogelijk-
heden

Een deel van het gebied is toegankelijk voor publiek, maar het gebied is te 
klein om te spreken van grote recreatieve mogelijkheden. 

Kosten waterbeheer Er wordt al gedurende bijna 15 jaar geïnvesteerd in een beter, meer op de 
natuurwaarden toegespitst waterbeheer. Hiermee zijn vele honderdduizen-
den Euro’s gemoeid geweest.

Het inrichten van gebieden voor waterberging vraagt niet alleen aankoop 
van 12 hectare landbouwgrond, kosten pak weg €600.000, maar ook de 
verdere inrichting met stuwen en dergelijke. Bij elkaar €700.000.

Een grove schatting is dat tot nu toe een bedrag van ruim 1 miljoen Euro is 
geïnvesteerd in verbetering van de waterhuishoudkundige infrastructuur.

kosten terreinbeheer Bij verschraling van terreinen zal de maaifrequentie niet meteen afnemen. 
Wel kan de hoeveelheid gewas afnemen, wat een kostenbesparing mee-
brengt. Ook zorgt schoner water voor minder baggeraanwas, zodat daar 
een kostenbesparing is te verwachten.

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge pe-
riodes

Er komt meer water beschikbaar voor de landbouw in droge periodes. Wa-
terkwaliteit is goed genoeg voor veedrenking  (maatregelen risicovolle ri-
ooloverstorten zijn uitgevoerd.)

Bufferen teveel water 
landbouw

Verandering groeisei-
zoen

-

CO2-opslag

Overige De natuurvriendelijke oevers die worden gerealiseerd, worden beheerd met 
een vergoeding van HHNK. 

Het hooi wat nu van de graslanden wordt gehaald is kwalitatief beter ge-
worden door de aanwezigheid  van kruiden, dit hooi is zeer gewild bij paar-
denliefhebbers. 

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen Door de inrichting van waterberging en de opvang van een 
teveel aan water in natuurgebieden, zal deze eventuele scha-
de afnemen.

Overstromen riolen Maatregelen risicovolle riooloverstorten zijn uitgevoerd.

Temperatuur tijdens hittegolven - 

Fijnstof -

Overige -

2. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Verbetering waterkwaliteit 

Toename biodiversiteit

Verbetering woonmilieu

Tegengaan verdroging voor landbouw in droge perioden

Toename recreatie

Robuuster watersysteem met waterberging voor droge en natte 
tijden

3. Overige beoogde effecten 

Voorbeeldfunctie

De klimaatbuffer is representatief voor grote delen van west Nederland aan de binnenduinrand.

Neerslagoverschotten worden hier (te) snel afgevoerd en natuur, landbouw en stedelijk gebied heb-
ben hier in droge tijden veel last van. Met de versnelde afvoer van zoet water neemt bovendien op veel 
plaatsen de zoutindringing via het grondwater toe. Daarmee wordt de watervraag verder vergroot. De 
vraag is wel in hoeverre een klimaatbuffer als deze op grote schaal bijdraagt, m.a.w. wat moet je erin 
investeren, hoeveel ruimte vraagt dat en hoeveel effect wordt ermee bereikt? 

(Bron: Document ‘Lessons learned’, Marc schepers, 2012).
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Bijlage 1A-4 
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Vlijmen- 
Den Bosch

Augustus 2012

Contacten

Marcel Vermeulen, projectleider, Staatsbosbeheer, m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl, 06-52511819
Andries van Eckeveld, Stroming, andries@innovita-advies.nl, 06-53862354

Documentatie

•	 Projectplan Groene Rivier Den Bosch.
•	 Subsidie aanvraagformulier Groene Rivier Den Bosch VROM.
•	 Verkenning Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch (december 2010).
•	 Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. Aan de SLAG met de BIESSERTPOLDER en de VOORDIJK.  

Definitief	Ontwerp	–	juli	2011.
•	 Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. Aan de SLAG met de BIESSERTPOLDER en de VOORDIJK.  

Actualisatie	Definitief	Ontwerp	–	november	2011.

Interview

Op 14 augustus 2012 interview met Marcel Vermeulen, kantoor SBB te Tilburg

1. Korte beschrijving
Introductie

Tussen ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vlijmen is dringend extra ruimte nodig voor waterberging. Wan-
neer namelijk de piekafvoeren van de Aa en de Dommel samenvallen met hoogwater in de Maas, drei-
gen diverse wijken in ’s-Hertogenbosch onder water te lopen. Naar verwachting komt dit eens in de 
75-100 jaar voor.

Om deze problemen het hoofd te bieden, zijn diverse oplossingen aangedragen. De meest duurzame 
variant is (volgens de MER Hoogwaterbescherming Den Bosch) de zogenaamde ‘groene rivier’, waarbij 
de A59 wordt opgehoogd (op poten gezet) zodat de rivier ongehinderd de snelweg kan passeren. Van-
wege een andere prioriteitsstelling van de wegbeheerder is de ophoging van de A59 op de lange baan 
geschoven.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met een netwerk van organisaties1	het	plan	HoWaBo	op-
gesteld:	Hoogwaterbescherming	Den	Bosch.	Dit	 plan	wordt	momenteel	 uitgewerkt	 en	betreft	 circa	
650	ha	waterberging,	waarvan	450	ha	met	bestemming	natuur/recreatie.	Het	concept	van	de	‘groene	
rivier’	is	binnen	deze	planstructuur	nog	steeds	mogelijk,	maar	niet	voorzien.	De	kern	van	HoWaBo	is	
dat	er	een	ruimte	wordt	ingericht	die	als	waterbergingsgebied	kan	functioneren,	met	een	capaciteit	
van	circa	15	miljoen	m3.	Dat	zou	voldoende	moeten	zijn	om	de	incidentele	hoogwaterpiek	in	de	Maas	
het	hoofd	te	kunnen	bieden.	

1	 		Het	netwerk	bestaat	uit	Natuurmonumenten,	Staatsbosbeheer,	ZLTO,	gemeente	Heusden,	gemeente	Vught,	waterschap	de	
Dommel,	waterschap	Aa	en	Maas	en	provincie	Noord-Brabant.	
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Een	belangrijk	verschil	tussen	het	‘groene	rivier’	concept	en	het	HoWaBo-plan	is	de	‘nieuwe	rivier’	die	
ontstaat	wanneer	er	hoogwater	in	de	Maas	is.	Het	water	wordt	dus	niet	geborgen,	maar	stroomt	langs	
de	bottleneck	en	komt	kilometers	verder	weer	in	de	rivier	terecht.	

Binnen	het	HoWaBo	plan	is	de	klimaatbuffer	Vlijmen-’s-Hertogenbosch	een	relevante	bouwsteen.	In	
deze	kennisinventarisatie	gaat	het	vooral	over	deze	klimaatbuffer,	in	relatie	tot	het	HoWaBo	plan	(dat	
nog	steeds	als	grote	bouwsteen	voor	een	‘groene	rivier’	kan	dienen).	

De	klimaatbuffer	ligt	midden	in	het	HoWaBo-gebied.	Dat	betekent	dat	de	waterbergingsfunctie	
pas	functioneert,	wanneer	het	HoWaBo-plan	is	gerealiseerd	(naar	verwachting	in	2015).	
Momenteel	wordt	de	ontwerpkeuze	voor	de	passage	onder	de	A59	vastgesteld,	zodat	in	2013	(na	
vergunningverlening)	gestart	kan	worden,	met	oplevering	in	2014	(naar	verwachting).	Een	brede	
tunnel	met	passagemogelijkheden	voor	water,	natuur	én	recreatie	lijkt	goede	kansen	te	maken.	Het	
kunstwerk	dat	de	aansluiting	met	de	Dommel	moet	regelen,	wordt	momenteel	aangelegd.	

Doelstelling & activiteiten 

Het	gebied	waar	de	klimaatbuffer	Vlijmen-Den	Bosch	betrekking	op	heeft	ligt	tussen	de	bebouwde	
kom	van	Vlijmen	(=gemeente	Heusden),	Vught	en	’s-Hertogenbosch,	aan	weerszijden	van	de	
A59	(zie	kaart	1).	De	doelstelling	van	de	klimaatbuffer	is	om	te	komen	tot	een	combinatie	van	
hoogwaterberging	met	inzet	van	begrazing,	een	ecologische	verbinding	van	de	‘Moerputten‘	
(zuidelijk)	en	‘Sompen	en	Zooislagen’	(noordelijk)	en	mogelijkheden	voor	recreatief	gebruik.	

Overzicht van projectgebied (in groen) en het HoWaBo gebied (in blauw). Foto: SBB

De aankoop van de verschillende percelen is grotendeels gelukt (11 ha), als gevolg van een kavelruil in 
de gemeente Heusden. Enkele percelen langs de Buitendijkseloop (het noordelijk deel van het project-
gebied) kunnen niet binnen de looptijd van het project aangeschaft worden. SBB is er in geslaagd meer 
terreinen in de Biessertpolder te verwerven en daar is het ter beschikking gestelde budget dan ook voor 
aangewend. Bovendien is toegezegd door de gemeente en het waterschap dat de ontbrekende delen 
langs de Buitendijkseloop binnen 2-3 jaar alsnog de bedoelde natuurlijke inrichting zullen krijgen. 

In augustus 2012 is begonnen met de inrichting van de verworven gebieden. De volgende activiteiten 
zijn gepland:

- natuurinrichting van 400 meter langs de Buitendijkseloop 

- aanleg van circa 1600 meter cultuurhistorisch slotenpatroon (niet afwaterend) in de Biessertpolder

- aanleg van een duiker ter hoogte van de Biessertweg en een overlaat/drempel in de Biessertloop

- aanleg van circa 600 meter aan recreatieve paden, inclusief een voetgangersbrug over de Biessertloop

- aanleg van een poel (500 m2) in het projectgebied

-  de koppeling van de visvijver ‘De Haverkampen’ en de Biessertpolder wordt gemaakt door middel 
van een duiker/sifon die de Defensiepijpleiding passeert. Daardoor zal een overschot aan water uit de 
visvijver via het projectgebied worden afgewaterd (en dus niet rechtstreeks via bestaande sloten aan 
de Bossche sloot). 

De oorspronkelijk bedoelde verlegging (kortsluiting) van de Bossche sloot door de Biessertpolder is uit 
de plannen gehaald. Er blijkt namelijk een kerosineleiding van Defensie door de Biessertpolder te lopen. 
De voorschriften om afstand te bewaren en de hoge kosten om deze te passeren hebben tot dit besluit 
geleid. Ook moeten diverse andere leidingen (gas, riool, data, elektriciteit) worden gepasseerd. Vanuit 
natuurontwikkelingsoogpunt bezien is de verlegging van de Bossche sloot onwenselijk: het zou kunnen 
leiden tot versnelde drainage van het projectgebied, terwijl het waardevolle kwelwater zo lang mogelijk 
in het gebied dient te blijven. Bovendien zal vermenging optreden van voedselrijk water uit de Bossche 
sloot met waardevol kwelwater in het projectgebied. 

Zicht op de Biessertpolder met de bebouwing van Vlijmen op de achtergrond (foto: SBB)
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2. Verwachte effecten klimaatbuffer
Na realisatie klimaatbuffer:

•	 Het projectgebied is klaar voor de beoogde functie: berging van water in tijden van hoogwater
•	 Belangrijke stappen zijn gezet voor de koppeling van de ‘Moerputten‘ en ‘Sompen en Zooislagen’ 

via een ecologische verbinding 
•	 Vermindering van de verdroging in natuurgebieden door het langer vasthouden van (grond)water 

in het gebied (seizoensberging) tot circa 14.000 m3
•	 Versterking	van	de	natuurwaarde	door	de	aanleg	van	natuurvriendelijke	oevers	(flauwe	taluds)	en	

poelen
•	 Waardevolle gradiënten in de open gebieden als gevolg van inzet van begrazing
•	 Verbetering van recreatieve mogelijkheden en versterking cultuurhistorisch landschap
•	 Aantrekkelijk leefklimaat te midden van de gebouwde omgeving van Vlijmen en ‘s-Hertogenbosch

Na realisatie van HoWaBo gebied: 

•	 Vergroting waterbergingscapaciteit
•	 Vermindering van risico op waterschade aan gebouwen in ‘s-Hertogenbosch

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
In het kader van de subsidie voor de klimaatbuffer is er geen afspraak gemaakt over de monitoring van 
de effecten. SBB wil tenminste monitoring uitvoeren om het beheerplan daarop te kunnen afstemmen. 
Gedacht	wordt	aan	enkele	keren	per	jaar	inventariseren	van	vogels	en	flora.	Het	plan	voor	monitoring	
en beheer moet nog ontwikkeld worden. Er is een 0-meting bekend (Ecoscan), waaruit blijkt dat er geen 
beschermde soorten (Flora- en faunawet) zijn aangetroffen. 

4. Effecten van klimaatverandering
In deze tabellen wordt uitgegaan van de klimaatbuffer op zichzelf. Eventuele effecten die verwacht wor-
den na realisatie van de totale gebiedsontwikkeling, worden apart benoemd. 

a. Effecten op de veiligheid

Effect Aanwezig in veldproject?

Hoge beek- en rivierafvoeren Na realisatie van het HoWaBo plan, voorziet het gehele gebied in 
een waterbergingscapaciteit van circa 15 miljoen m3. Dit komt naar 
verwachting eens per 75-100 jaar voor.  

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/waterke-
ring

-

Verandering organismen (zee-
gras, oesterbanken, veen, etc.)

-

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Na realisatie van het HoWaBo plan wordt de Maasdelta feitelijk in 
tegengestelde richting gebruikt: vanuit de Dommel via de Maas-
delta naar de Maas. De frequentie is zo laag dat dit proces vermoe-
delijk geen groot effect op de natuur zal geven. 

Overige -

b. Effecten op het watersysteem

Effect Aanwezig in veldproject?

Lage zomerafvoer -

Hoogwaterpiek, of 
neerslagpiek (T= 10 
of T=100)

De bergingscapaciteit van water in het HoWaBo plangebied, verlaagt de 
hoogwaterpiek in de Dommel en daarmee het risico op overstromingen in 
’s-Hertogenbosch. 

Zoutindringing via ri-
vier

-

Natuurlijke overgan-
gen land-water

De aanleg van poelen en natuurvriendelijke oevers (2,5 km) vergroot het are-
aal met natuurlijke land-water overgangen. 

Verontreiniging, in-
vloed op waterkwali-
teit 

Er is een toename van zuiver water (ijzerrijk kwelwater/regenwater) te ver-
wachten door de aanleg van poelen en sloten in het projectgebied. 

Zuurstof, botulisme, 
algen

-

Grondwaterpeil Het grondwaterpeil in het projectgebied kan enigszins aangepast worden, 
maar de afhankelijkheid van het agrarisch peilbeheer in het gebied blijft aan-
wezig (in de winter laag en in de zomer hoog). Er wordt deels gecorrigeerd 
voor	dit	agrarisch	peil	doordat	het	maaiveld	vrij	laag	ligt	en	er	flauwe	taluds	
voorzien zijn langs de te graven sloten en de Bovenloopse beek. Daarnaast 
is de afwatering van het projectgebied op nabijgelegen sloten beperkt door 
het dempen van het slotensysteem. De nabijgelegen landbouwgebieden be-
houden hun afwateringscapaciteit. 

Overige -
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c. Effecten op de natuur

Effect Aanwezig in veldproject?

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

De klimaatbuffer is een belangrijke bouwsteen voor de ecologi-
sche koppeling tussen de ‘Moerputten‘ en ‘Sompen en Zooisla-
gen’. De daadwerkelijke koppeling zal gemaakt kunnen worden in 
het kader van HoWaBo (met de Moerputten) en in samenwerking 
met de gemeente Heusden en het waterschap (richting ‘Sompen 
en Zooislagen’).

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

De klimaatbuffer draagt bij aan ontsnippering van natuurgebie-
den, wat de veerkracht van de ecosystemen ten goede komt. 

Na realisering van het HoWaBo plan bestaat de mogelijkheid om 
nog verder uit te breiden in Noordwestelijke richting (langs de Bui-
tendijkseloop richting de Maas), waarmee het plan voor de ‘groene 
rivier’ wordt gevolgd.  

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

De klimaatbuffer voorziet in mogelijkheden voor migratie van am-
fibieën	uit	de	visvijver	over	het	projectgebied.	

Het projectgebied biedt trekkende vogels (en wellicht andere or-
ganismen) een extra foerageergebied.

Na realisatie van het HoWaBo plan ontstaan ook mogelijkheden 
voor beekdalfauna en grotere dieren door de passage onder de 
A59.  

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

De natuurlijke dynamiek in het projectgebied wordt versterkt 
door de verminderde afhankelijkheid van het agrarisch peilbeheer. 
Daardoor krijgt spontane natuurontwikkeling op de natuurlijke oe-
vers een impuls. De inzet van grote grazers zorgt voor natuurlijke 
gradiënten in het landschap. Het schone kwelwater zal sterk bijdra-
gen aan zelfregulering en systeemherstel van de natuur.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

Omdat er natuur ontstaat met een hogere natuurwaarde, worden 
nieuwe soorten verwacht zoals de Grote pimpernel, Grote boter-
bloem, Moeraskartelblad, Bruine kikker, Kievit, en Zilverreiger.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Er zal begrazing ingezet worden. In de eerste jaren is wellicht ma-
chinematig beheer nodig, en daarmee is bij de inrichting van het 
gebied rekening gehouden (toegankelijkheid).  

Overige -

d. Economische effecten 

Effect Aanwezig in veldproject?

Beschikbaarheid zoet 
water

-

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid na-
bije woonmilieus

De klimaatbuffer ligt dicht bij de stedelijke omgeving (Vlijmen / ’s-Herto-
genbosch), waardoor het leefklimaat ter plaatse verbetert. De eerste be-
bouwing van Vlijmen grenst aan het projectgebied. Het gebied leent zich 
prima voor een (korte) wandeling vanuit huis.   

Recreatieve mogelijk-
heden

Door de verwerving van de natuurgebieden ontstaan er meer mogelijk-
heden voor recreatie. Kwalitatieve verbetering is voorzien door o.a. inte-
ressante wandelroutes, meer biodiversiteit, afwisselende landschappen en 
begrazing.	Verder	zijn	er	diverse	fietsroutes	die	het	gebied	doorkruisen	en	
wordt er middels een ‘landmark’ informatie over de klimaatbuffer gegeven. 

Kosten waterbeheer De begrazing in het gebied wordt uitbesteed aan lokale ondernemers (boe-
ren). Daarmee is de beheeropgave voor SBB gering.

Kosten terreinbeheer De begrazing in het gebied wordt uitbesteed aan lokale ondernemers (boe-
ren). Daarmee is de beheeropgave voor SBB gering.

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge pe-
riodes

Wellicht zal er een effect op de nabijgelegen landbouwgebieden kunnen 
zijn, doordat er seizoensberging in het projectgebied plaatsvindt.  

Bufferen teveel water 
landbouw

-

Verandering groeisei-
zoen

-

CO2-opslag - 

Overige Na realisatie van het HoWaBo plan wordt er gewasschade voorkomen om-
dat het gebied is ingericht als klimaatbuffer. Daarnaast neemt het risico op 
schadeclaims in ’s-Hertogenbosch af door de waterbergingscapaciteit in 
het gebied. 
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e. Effecten leefklimaat

Effect Aanwezig in veldproject?

Waterschade aan ge-
bouwen

Na realisatie van het HoWaBo plan zal de kans op waterschade aan gebou-
wen in ’s-Hertogenbosch substantieel verminderen. 

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens 
hittegolven

-

Fijnstof -

Overige  -

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Watersysteem: substantiële toename van land-water overgangen.

Watersysteem: er is een gedeeltelijke loskoppeling van het grond-
waterpeil voorzien in het projectgebied, waardoor er waarschijnlijk 
een natuurlijker grondwaterpeil ontstaat. 

Natuur: de klimaatbuffer leidt tot een toename van interessante 
en waardevolle natuur met een gegronde verwachting voor een 
toename van biodiversiteit

Economie: de omgeving van Vlijmen en ’s-Hertogenbosch wint 
aan kwaliteit door de klimaatbuffer

Economie: er ontstaan kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkhe-
den	 voor	 recreatie	 (wandelen,	 fietsen,	 vogelaars,	 informatie/cul-
tuurhistorie)

Na realisatie HoWaBo:

Veiligheid: De bergingscapaciteit van water in het HoWaBo plan-
gebied, vermindert de hoogwaterpiek in de Dommel en daarmee 
het risico op overstromingen en waterschade in ’s-Hertogenbosch.

6. Overige beoogde effecten 
Dit project kent veel betrokken organisaties vanwege de koppeling tussen de klimaatbuffer en het Ho-
WaBo plan. Dat komt het draagvlak ten goede. SBB werkt in dit verband nauw samen met Natuurmo-
numenten, ZLTO, gemeente Heusden, gemeente Vught, gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap de 
Dommel, Waterschap Aa en Maas, en provincie Noord-Brabant. Bij de uitwerking van de klimaatbuffer 
zijn ook de lokale bevolking en ondernemers betrokken.  

SBB	gebruikt	diverse	gelegenheden	om	te	communiceren	over	dit	specifieke	project.	In	lokale	en	regio-
nale dagbladen koppelt SBB informatie over het ‘klimaatbuffereffect’ aan informatie over de betreffende 
natuurgebieden. Daarnaast wordt benadrukt dat er een sterke combinatie van functies plaatsheeft in 
een gebied dat zich kenmerkt door een kruispunt van stedelijke druk en infrastructuur (Vlijmen, ’s-
Hertogenbosch,	A59,	lokale	wegen,	fietspaden,	wandelpaden).	
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Bijlage 1A-5  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Anserveld,  
Leisloot  en Ootmaanlanden (Dwingelderveld)

Contactpersoon

Geertjan Smits, g.smits@natuurmonumenten.nl,  0592 305065, 06 538 22 66 9  

Bronnen

Projectplan Klimaatbuffer Anserveld, Leisloot en Ootmanlanden e.o., 17 juli 2012.

1. Korte beschrijving
Medio 2010 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van het Dwingelderveld welke gericht is 
op systeemherstel. Dit herstel betekent vernatting van de heidegebieden en herstel van slenken, die het 
water vertraagd afvoeren naar de lager gelegen beekdalen en landbouwgronden aan de randen van het 
natuurgebied. De centraal in het gebied gelegen landbouwenclave van het Noordenveld is aan de land-
bouw onttrokken en omgevormd (greppels, sloten en watergangen zijn gedempt), waardoor het natuur-
gebied met 200 ha is vergroot. Een deel van de waterberging wordt gerealiseerd in het Dwingelderveld 
en dit draagt bij aan de realisatie van de regionale wateropgave. De afgelopen jaren was al regelmatig 
sprake van wateroverlast, onder andere in Meppel.

Aanvullend	op	de	maatregelen	die	zijn	uitgevoerd	 in	het	Dwingelderveld	zullen	op	de	flanken	van	het	
Dwingelderveld  in het kader van het project Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden waterbufferende 
maatregelen worden uitgevoerd in het Anserveld en de Leisloot (totale berging van 50.000 m³).  Daarnaast 
biedt de inrichting van de Ootmaanlanden mogelijkheden voor het creëren van een klimaatbuffer op de 
flanken	van	het	Holtingerveld.	De	inrichting	van	de	Ootmanlanden	levert	een	berging	van	600.000	m³	op.	

Het klimaatbufferproject Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden heeft het volgende doel:

“Ongewenste verdroging en wateroverlast in het afwateringsgebied van het Dwingelderveld en Hol-
tingerveld tot een minimum beperken en gelijktijdig de natuurlijke waarden en recreatieve belevings-
waarde van het gebied versterken. Waardoor deze gebieden kunnen functioneren als klimaatbuffer en 
als voorbeeldproject voor overige projecten in Nederland. Daarnaast draagt de klimaatbuffer bij aan de 
realisatie van de regionale wateropgave.”

De kosten van de uitvoering van de plannen Anserveld, Leisloot en de Ootmanlanden zijn geraamd op 
€ 3.299.000.

2. Verwachte effecten
Anserveld /Leisloot 

De inrichting van het Natura 2000 gebied Dwingelderveld is gericht op systeemherstel. Dit betekent ver-
natting van de heidegebieden op het plateau van het Dwingelderveld en herstel van de oorspronkelijke 
afwateringspatronen: herstel van het systeem van slenken en aaneengeschakelde, in elkaar overstro-
mende, komvormige laagten die het water vertraagd afvoeren naar de lager gelegen beekdalen en land-
bouwgronden aan de randen van het natuurgebied. Inrichting van het Anserveld en het Leislootgebied 
is cruciaal voor het volledig herstel van de natuurlijke afwatering. 
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In de huidige situatie moet het peil rond de Davidsplassen in extreme situaties hoger gehouden worden 
dan gewenst, in verband met mogelijkheid van frequente overstroming van kwetsbare heidevegetaties 
in het benedenstroomse Leislootgebied. Door inrichting en herstel van de slenk in het Anserveld kan het 
peil rond de Davidsplassen lager ingesteld worden en kan een tijdelijke stuw in het natuurgebied opge-
ruimd worden. Vernatting van het Anserveld kan tevens tot kwaliteitsverbetering leiden van het Dros-
tenveen	en	omgeving	en	van	het	hoogveentje	op	de	flank	van	de	Anserdennen.		Inrichting	en	herstel	
van het slenkpatroon van het benedenstroomse Leistroomgebied zorgt voor vernatting van het gebied 
door de vertraagde afvoer. In het voorjaar en zomer zullen de grondwaterstanden langzamer uitzakken 
waardoor herstel en verbetering van de kwaliteit van natte heide - en slenkvegetaties zal optreden. 

Ootmaanlanden 

De voorgenomen maatregelen leiden tot vernatting in de Ootmaanlanden e.o. door gebiedseigen wa-
ter vast te houden, in combinatie met verhoging van de grondwaterstanden en toestaan van inundatie 
van water uit de Oude Vaart. Hierdoor kan herstel optreden van gradiëntsituaties met (lokale) kwel 
in de Ootmaanlanden. Doeltypen kunnen zijn o.a. nat heischraal grasland, kleine zeggenvegetaties en 
in de laagste delen overgangen naar veldrusschraalland, en wat basenrijkere natuurtypen als dotter-
bloemhooiland. In de bosvariant een overgang van gagel en wilgstruweel naar elzen-berkenbroek en 
elzenbroekbos. Een dergelijke vernatting kan ook tot verbetering leiden van een aantal habitattypen in 
het Holtingerveld, zoals de bosveentjes en de slenk met het vochtige heide - en hoogveencomplex Uf-
felterveen/Kolonieveen.

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek 
T.b.v. de vergunningverlening voor de inrichtingsmaatregelen in het Anserveld, Leisloot en Ootmaan-
landen	zal	er	vooronderzoek	plaatvinden	m.b.t.	archeologie	en	flora	en	fauna.		In	het	projectplan	is	niet	
voorzien in monitoring nadat de inrichting heeft plaatsgevonden. 

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Effect
Hoge beek- en rivierafvoeren Door de inrichtingsmaatregelen wordt de afvoer vertraagd en de 

piekafvoeren beperkt.
Afwatering op zee n.v.t.
Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

n.v.t.

Stabiliteit zeewering/water-
kering

n.v.t.

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Door het herstellen van de geleidelijke overgangen in nat en droog, 
voedselrijk en voedselarm, hoog en laag neemt de ecologische am-
plitude aanzienlijk toe en zal de biodiversiteit ook gaan toenemen.

b. Effecten op het watersysteem
Effect

Lage zomerafvoer Inrichting en herstel van het slenkpatroon van het benedenstroomse 
Anserveld-/Leistroomgebied zorgt voor vernatting van het gebied 
door de vertraagde afvoer. In het voorjaar en zomer zullen de grond-
waterstanden langzamer uitzakken waardoor herstel en verbetering 
van de kwaliteit van natte heide - en slenkvegetaties zal optreden. 
In de Ootmaanlanden  zijn hoge grondwaterstanden gewenst om de 
wegzijging uit het Holtingerveld te verminderen en de verdroging op 
te heffen. 

Hoogwaterpiek, of neerslag-
piek (T= 10 of T=100)

In de Ootmaanlanden Is er extra capaciteit voor de opvang van toe-
nemende piekafvoeren van  de  Oude Vaart  gecreëerd (450.0000m3 
berging).  Door het nemen van inrichtingsmaatregelen kan hier bo-
vendien nog eens 150.000 m3 water extra worden vastgehouden.  

Natuurlijke overgangen land-
water

De uit te voeren inrichtingsmaatregelen dragen bij aan natuurlijke 
overgangen land-water, zo worden zowel in de het Anserveld als in 
de Ootmaanlanden bestaande slenken geactiveerd. In natte omstan-
digheden kan hier het water zijn weg vinden.  

Verontreiniging, invloed op 
waterkwaliteit 

In de Ootmaanlanden kan waterberging van gebiedseigen water lei-
den tot  afkoppeling van het landbouwwater, met een betere water-
kwaliteit tot gevolg. 

Zuurstof, botulisme, algen n.v.t. 
Grondwaterpeil De grondwaterstanden worden verhoogd. 
Overige In het Anserveld en het Leislootgebied kunnen jaarlijkse inundaties 

gaan optreden als gevolg van het activeren van bestaande slenken .

c. Effecten op de natuur
Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Door het uitvoeren van de maatregelen in het Dwingelderveld en in 
de Ootmanlanden wordt de EHS versterkt. Zie verder onder 2.  

Veerkracht systeem 
(meegroeien met klimaatef-
fecten)

Extreem hoge beekafvoeren worden beperkt door de toename van 
het waterbergend vermogen ten gevolge van de inrichting. 

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Verstoring van ecologische relaties wordt opgeheven, doordat scher-
pe grenzen binnen de gebieden worden opgeheven. De oppervlakte 
en kwaliteit van natte en droge heide neemt toe, overeenkomstig de 
kerndoelen van het Natura 2000-gebied.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats 
en aantallen)

Door het herstellen van de geleidelijke overgangen van nat naar 
droog, voedselrijk en voedselarm, hoog en laag zal de biodiversiteit 
gaan toenemen.

Het leefgebied van de kamsalamander wordt uitgebreid door zes 
nieuwe poelen te graven in het Noordenveld en het Kloosterveld.

Inrichting van Anserveld en Leislootgebied draagt bij aan ontwikke-
ling en herstel en verbetering van kwaliteit van natte heide, heischraal 
grasland, actief hoogveen, slenkvegetaties met snavelbiezen, zure 
vennen en mogelijk berkenbroekbos. Inrichting van Ootmaanlanden 
biedt mogelijkheden voor nat heischraalgrasland, kleine zeggenvege-
taties, veldrus schraalland en dotterbloemhooiland. Doelsoorten van 
de Ootmaanlanden zijn kamsalamander, roodborsttapuit en paapje.
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Plaagorganismen n.v.t. 
Beheerbaarheid Inrichting van het Anserveld en Leisloot leidt  tot een versterking van 

de beheerbaarheid van het Dwingelderveld. In het Dwingelderveld 
zullen minder hoge waterstanden voorkomen,  dat zal kwetsbare  ve-
getaties in dit gebied ten goede komen.  

Overige In het Dwingelderveld neemt het aantal natuurtypen toe en vooral 
ook de geleidelijke overgangen tussen de natuurtypen. Hierdoor ver-
mindert de natuurstress, die is gekoppeld aan scherpe grenzen, aan-
zienlijk. De variatie in vochtigheid en waterstanden versterkt dit effect.

Oplossing van de verdrogingsproblemen in de Ootmaanlanden kan 
tot verbetering leiden van de kwaliteit van de heide en hoogveenve-
getaties in het Holtingerveld.

d. Economische effecten 
Effect

Beschikbaarheid zoet water Kwelwater wordt langer vastgehouden, waardoor mogelijk in drogere 
perioden de Oude Vaart  meer water afvoert dan in de huidige situ-
atie.	Functies	benedenstrooms	kunnen	daarvan	profiteren.

Beschikbaarheid koelwater n.v.t.
Aantrekkelijkheid nabije 
woonmilieus

Het Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden worden meer natuurlijk 
ingericht. Dat zal de aantrekkelijkheid van het woonmilieu verhogen. 
De maatregelen zullen zo worden uitgevoerd dat bewoners en bedrij-
ven geen overlast zullen ervaren.    

Recreatieve mogelijkheden Er vindt natuurontwikkeling plaats, waar de lokale middenstand en re-
creatieve	ondernemingen	van	kunnen	profiteren.	Zo	is	er	direct	naast	
de	Ootmaanlanden	een	camping	gelegen.	Deze	camping	zal	profite-
ren van de  inrichtingsmaatregelen. 

Kosten waterbeheer Deze kosten zijn niet begroot.  Door het voorkomen van waterover-
last in het laaggelegen Meppel zullen er in ieder geval veel kosten 
worden bespaard.  

kosten terreinbeheer Deze kosten zijn niet begroot. Vergoeding voor het beheer van de in 
te richten ha’s komt onder de systematiek van Subsidieregeling Na-
tuur- en Landschapsbeheer (SNL) te vallen. 

Beschikbaarheid water land-
bouw in droge periodes

De inrichtingsmaatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid geen ef-
fect hebben op de beschikbaarheid van water voor de landbouw in 
droge periodes. 

Bufferen teveel water land-
bouw

De inrichtingsmaatregelen vinden plaats op natuurterreinen. Lager 
gelegen landbouwgronden zullen hierdoor minder snel  overlast on-
dervinden van te hoog water. 

CO2-opslag Vernatting van het Anserveld/ Leisloot en de Ootmaanlanden kan bij-
dragen aan het voorkomen van veenoxidatie.  

Overige Er	is	geen	groot	bedrijfsleven	dat	profiteert	van	de	klimaatbuffer.

e. Effecten leefklimaat
Effect

Waterschade aan gebouwen Het langer vasthouden van water in het Dwingelderveld/Anserveld 
Leisloot en het vasthouden en bergen van water in de Ootmaanlan-
den  voorkomt wateroverlast voor de bebouwing van Meppel, Ruiner-
wold en Ruinen. De maatregelen in de Ootmanlanden dragen bij aan 
het WB21-opgave voor het stroomgebied van de Oude Vaart (lokaal 
en regionaal vasthouden en bergen en vertraagd afvoeren). Hierdoor 
vermindert dat kans op wateroverlast benedenstrooms onder meer 
in Meppel.

Overstromen riolen Bovenstrooms vasthouden en bergen kan er aan bijdragen dat riolen 
benedenstrooms (Meppel)  minder snel vollopen.

Temperatuur tijdens hittegol-
ven

n.v.t. 

Fijnstof n.v.t. 

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker
Vergroten waterbergend vermogen  
Vergroten biodiversiteit 
Voorkomen wateroverlast landbouw en bebouwing Meppel 
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Bijlage 1A-6  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Eelder en  
Peizer Maden (Onlanden)

Uitgevoerd door Bureau Stroming , onder leiding van Arnold van Kreveld 

Contact

Nico Altena (Natuurmonumenten): n.altena@natuurmonumenten.nl, 06 1505 6443
Nicko Straathof (Natuurmonumenten): n.straathof@natuurmonumenten.nl, 06  2900 4184
Roel Douwes (Natuurmonumenten): r.douwes@natuurmonumenten.nl, 06 2180 8029
Gerard Zeemans (Waterschap Noorderzijlvest): g.zeemans@noorderzijlvest.nl , 050 304 8307

1. Genomen maatregel(s)
In de Eelder en Peizermaden wordt 1700 hectare aaneengesloten natuur- en water(berging) aangelegd. 
Dit als onderdeel van herinrichtingsproject Peize (5.200 hectare) met een 3-voudige doelstelling:

1. Landbouw: verbeteren landbouwstructuur

2. Natuur: versnelde aanleg natuur

3. Veiligheid: verkleinen risico ernstige wateroverlast Groningen

Werkzaamheden aan de Eelder en Peizermaden, met Groningen op de achtergrond (foto Arnold van Kreveld)

Het klimaatbufferproject Eelder en Peizermaden (als onderdeel van de herinrichting) heeft de volgende 
doelen:

1. Herstel natuurlijk watersysteem van het Eelderdiep.
2. Robuust maken van lokale natuur en watersysteem.
3. Verbeteren waterkwaliteit.
4. Versterken landbouwstructuur voor overblijvende bedrijven (betere kavelverdeling).
5. Optimaliseren van beheer van natuur- en waterberging.

Om deze doelen te bereiken zijn de volgende maatregelen genomen:

1. Verwerving van ongeveer 50 hectare grond.
2. Uitwerken tracé en inrichtingsplan voor koppeling Grote Masloot en Eelderdiep.
3. Vaststellen ruilplan voor gronden.
4. Bijdrage aan saneren riooloverstorten wijk Spierveen (Eelde-Paterswolde)
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2. Verwachte effecten
De volgende effecten (van de herinrichting) worden verwacht:

•	 Stijging grondwater in het gebied met natuurfunctie: dit is goed voor de natuur, maar kan negatieve 
effecten hebben voor woningen, infrastructuur en naburige landbouwpercelen.

•	 Vergroting capaciteit voor waterberging en daarmee verkleinen van de kans op schade door hoog-
water in o.a. Groningen.

•	 Ontstaan van een patroon van moerasvegetaties en waterplantengemeenschappen (in de laagste 
delen), bloemrijke graslanden met houtwallen, singels en poelen (op de hoge gronden) en daartus-
sen vochtige en natte schraallanden.

•	 Herstel natuurlijke processen (natuurlijk peil, overstromingen).

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Deze evaluatie is daarom grotendeels gebaseerd op de eindrapportage van Natuurmonumenten, aan-
gevuld met informatie uit MER, het concept toelichting peilbesluit (juni 2011) een concept monitoring-
plan, www.herinrichtingpeize.nl, aangevuld door de onder ‘contact’ genoemde personen. 

De geplande monitoring staat in hoofdlijnen beschreven in het Inrichtingsplan herinrichting Peize (4 
maart 2008). Daarnaast is er een concept monitoringplan. Natuurmonumenten en SBB zijn beiden ver-
tegenwoordigd in de werkgroep monitoring. De vanuit klimaatbuffers gezien belangrijkste te monitoren 
onderwerpen zijn:

•	 Grondwater: provincie, waterschap, Natuurmonumenten en SBB hebben peilbuizen, maar dit meet-
net is ontoereikend. Er zullen daarom nog extra peilbuizen worden geplaatst.

•	 Kwaliteit en kwantiteit oppervlaktewater, o.a. om de bergende werking van deze klimaatbuffer te 
kunnen bepalen.

•	 Ontwikkeling	van	de	flora	en	fauna.
Daarnaast wordt gekeken naar archeologie, steekmuggen, groene glazenmaker, zettingen van kades en 
leidingen, bouwkundige staat van woningen en bodemkwaliteit (m.n. de fosfaatbelasting). 

Groene glazenmaker, ei afzettend in krabbescheer (foto Arnold van Kreveld)

Monitoring zal plaatsvinden tot 3-5 jaar na oplevering van de herinrichting. Mocht zich in deze pe-
riode geen extreme situatie hebben voorgedaan, dan wordt deze periode mogelijk verlengd. De 
biologische monitoring zal langer doorlopen, omdat de ontwikkeltermijn voor riet/zegenmoerassen  
beduidend langer is.

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren De MER concludeert: “In een hoogwatersituatie, die gemiddeld een 
maal per honderd jaar voorkomt, worden door de waterberging de 
maximale waterstanden op de Elektraboezem voldoende verlaagd. In 
alle alternatieven worden grote hoeveelheden water geborgen. Daar-
mee wordt aan de veiligheidsnorm voldaan.”

Op 4 januari 2012 besloot waterschap Noorderzijlvest om het gebied 
voor het eerst in te zetten om het hoge water in Noord-Drenthe op 
te vangen en de waterstand in het omliggende gebied met 15 cm te 
verlagen. Op 4 januari werd daarom 800 ha onder water gezet. Het 
gebied kan 2,5 tot 3 miljoen kuub water bergen.

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

Het gebied kent de volgende waterpeilen -0.50, -0.70 en -0.83 
m+NAP en ligt dus lager dan de zeespiegel. Het loost op de Gronin-
ger Boezem (-0.93) die bemalen wordt op de Waddenzee.

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, veen, 
etc.).

- 

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Bij overstroming zal er vanuit de beken (voornamelijk organisch en 
voedselrijk) slib worden afgezet. 

Overige In de gebieden waar moeras wordt nagestreefd zal de bodemdaling 
( door veenoxidatie) verminderen. De bodemdaling door gaswinning 
in Slochteren en Roden wordt niet verminderd. Op basis van de hui-
dige prognoses wordt een daling voorzien van 12 cm tot 2050.
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Het voorkeursalternatief

Het gebied één dag na het besluit het in gebruik te nemen voor waterberging (5 januari 2012). 
Foto: www.herinrichtingpeize.nl 

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Het gebied behoort tot de Topgebieden verdroging van de provincie Dren-
the. Het hogere grondwaterpeil zal gunstig zijn tegen de verdroging van de 
natuur. De hogere beek-  en slootpeilen zijn ( verhoging van 60 tot 80 cm) 
gunstig voor de gewenste natuurontwikkeling en leiden in delen van het 
gebied ook tot herstel van kwelstromen  (zie MER rapport).

Hoogwaterpiek, of 
neerslagpiek (T= 10 
of T=100)

Er is extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekafvoeren van aan-
voerende beken gecreëerd.

Zoutindringing -

Natuurlijke overgan-
gen land-water

Er zijn veel meer natuurlijke overgangen gekomen tussen land-water. Herstel 
van een aantal vegetatietypen en natuurlijke overgangen daar tussen is een 
van de doelen van het project.

Verontreiniging, in-
vloed op waterkwali-
teit 

In de aanvraag van het project was opgenomen dat we de waterkwaliteit 
van de Eelder- en Peizermaden zou verbeteren door de aanpak van over-
storten uit het riool in de woonwijk Spierveen in Eelde-Paterswolde. Met de 
bijdrage van het ministerie van VROM is een versnelde aanpak van de over-
storten mogelijk. De gemeente Tynaarlo werkte hiertoe een plan uit, gericht 
op het terugdringen van de overstortfrequentie en het verbeteren van de 
kwaliteit van het water dat bij eventuele overstort alsnog naar het Eelderdiep 
afstroomt. De gemeente Tynaarlo is gestart met de planvorming voor de re-
alisatie	van	het	helofytenfilter	en	daarmee	het	saneren	van	de	riooloverstort.	
De verwachting was dat dit uitgewerkt en gerealiseerd zou kunnen worden 
in 2011, maar omdat de gemeente moet wachten op de aktepassering voor 
zij kan beschikken over de benodigde gronden zal dit waarschijnlijk 2013 
worden.

Zuurstof, botulisme, 
algen

Er is een risico op algengroei, omdat er in de bodem veel fosfaat zit als 
gevolg van bemestingen door de landbouw. Het gedrag van het fosfaat de 
komende jaren is onderdeel van het monitoringplan.  

Grondwaterpeil De slootpeilen zijn omhoog gegaan , hiermee zijn de grondwaterstanden 
eveneens, zij het in mindere mate verhoogd. De uiteindelijke verhoging kan 
pas	worden	vastgesteld	na	evaluatie	van	de	metingen	na	definitieve	afron-
ding van het project. 

Overige -
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Sterk vergroot door het ontstaan van een aaneengesloten natuur-
gebied van 1400 hectare (inclusief Leekstermeergebied 2500 ha).

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

Vanuit de herinrichting Roden Norg wordt het aansluitende beek-
dal van het Peizerdiep gehermeanderd tot aan het Fochteloerveen. 
Nog dit jaar wordt 100 ha EHS toegevoegd aan de waterberging 
(gebied Zuidermaden van Drentslandschap) ten zuiden van de wa-
terberging.

De maximumpeilen in het gebied liggen vast in een peilbesluit. 
Door sedimentatie zal er nauwelijks maaiveldverhoging plaatsvin-
den (organisch slib breekt weer af bij blootstelling aan de lucht). 
De kans op veenvorming is klein en beperkt tot die delen waar 
verlanding van ondiep water kan optreden. Omdat de gemiddelde 
waterpeilen vastliggen is de ruimte voor eventuele veenvorming 
ook in de tijd begrensd.

Trekroutes van vogels of ande-
re organismen

Vooral	moerasvogels	zullen	profiteren;	daarnaast	wordt	het	gebied	
mogelijk geschikt als leefgebied voor otter en bever.  In het nabij-
gelegen Hunze-gebied zit een zich uitbreidende populatie bever.

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Er zal grootschalige moerasnatuur ontstaan (rietmoeras, zegge-
moeras, broekbos en wilgenstruweel, natte schraallanden). 

Er is in het gebied geen hoogveenrestant aanwezig. Wellicht zit in 
de bodem nog een rest veenmosveen, maar het meeste zal door 
oxidatie verdwenen zijn. Vooralsnog wordt, ook vanwege de hoge 
voedselrijkdom , geen hoogveenontwikkeling voorzien.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

Deze zal fors toenemen.

Er is enige zorg voor het verdwijnen van de bedreigde groene gla-
zenmaker. Om dit te voorkomen zijn maatregelen genomen, waar-
door	ook	deze	gevoelige	soort	naar	verwachting	zal	profiteren.

In delen van het gebied waar kwel versterkt wordt zullen de be-
staande trilvenen verbeteren in kwaliteit en ontstaan op grotere 
schaal natte schraallanden (o.a. dotterbloemgrasland)

Plaagorganismen Er is zorg over steekmuggen. Hier zijn maatregelen tegen geno-
men: geen aanleg van ‘muggenkweekvijvers’ en een barrière tus-
sen het gebied en een aangrenzende woonwijk. Tevens worden 
muggenbulten met beplanting aangelegd en worden houtsingels 
gekapt om open gebied te creëren voor voldoende luchtstroming.

Steekmuggen zijn opgenomen in het monitoringplan. Daarnaast is 
er zorg over een algenplaag a.g.v. overbemesting in het verleden.

Beheerbaarheid In het grootschalige moeras wordt niet of nauwelijks beheerd. In 
de randzones van het moeras (de overgangen van zand naar veen, 
tevens zones met lokale en regionale kwel) vindt wel beheer plaats 
in de vorm van extensieve beweiding en hooilandbeheer.  

Overige -

d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

- 

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid 
nabije woonmilieus

De stad Groningen en een aantal andere plaatsen krijgt 1400 hectare nieuw 
natuurgebied, met recreatieve routes. 

Recreatieve mogelijk-
heden

Er	wordt	12	kilometer	aan	nieuwe	recreatieve	routes	 (fiets-	en	wandelpa-
den) aangelegd.

Kosten waterbeheer De kosten worden lager. Het boezemwatersysteem wordt veel robuuster. 
In de huidige situatie is het boezemoppervlak 1600 ha. Dit wordt meer dan 
verdubbeld	met	1700	ha.	Kortom	robuuster	en	flexibeler.	Vanuit	waterbe-
heer betekent dit minder onderhoud aan watergangen (straks alleen de 
slenken). Verder wordt een aantal gemalen opgeruimd, de overlaatwerken 
zijn niet regelbaar en ruimte in het systeem vereist niet dat er elk jaar inten-
sief geschoond hoeft te worden. 

Wel is er een aantal aandachtspunten. Door de relatief lage stroomsnel-
heden in o.a. de slenken zal het op diepte houden van de watergangen in 
het gebied meer aandacht vragen. Tevens kan na een extreem hoogwater-
situatie de afvoer van organisch materiaal richting het Leekstermeer sterk 
toenemen waardoor bij de uitstroom in het Leekstermeer meer onderhoud 
nodig is.

Kosten terreinbeheer In de delen met grootschalig moeras (-50 gebied en -83 gebied) zullen de 
beheerkosten dalen. Voor de andere deel (-70 gebied) zullen de kosten mo-
gelijk hoger zijn vanwege het maaibeheer in nattere omstandigheden dan 
voorheen.	Ook	de	toegenomen	recreatie	(fietspaden,	natuurbeleefpunten,	
wandelroutes, informatiepunten, etc.) zal kosten met zich meebrengen. 

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge pe-
riodes

Het systeem was en is zo ingericht dat de landbouw van water wordt voor-
zien, en de klimaatbuffer heeft daarop geen toegevoegde waarde. 

De hogere standen treden bovendien vooral in de winter op. Dan heeft de 
landbouw er vooral last van. De uitstralingseffecten worden echter zoveel 
mogelijk vermeden. In de zomer is er wateraanvoer nodig om de sloten in 
het landbouwgebied  (bovenstrooms) op peil te houden .  Er is geen aan-
toonbaar positief effect op de landbouwwaterhuishouding in de zomer irt 
droogtebestrijding.

Bufferen teveel water 
landbouw

Als gevolg van het vergroten van het bergend oppervlak zullen de boezem-
waterstanden minder stijgen en dus minder overlast geven voor landbouw 
en bebouwd gebied. Dit is met name van toepassing op de niet gestuwde 
gebieden.

Verandering groei-
seizoen

-

CO2-opslag Te verwachten is dat enerzijds de afbraak van veen afneemt, minder CO2 
uitstoot, maar dat die van methaan juist de komende tijd toeneemt.  De 
moerasvorming wordt gewenst maar ook dan geldt vaak dat hetgeen er 
via CO2 wordt vastgelegd er via methaan weer uit komt en de broeikasgas 
balans op zijn hoogst neutraal.

Overige -
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e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan 
gebouwen

Eerdere hoogwaters hadden veel schade in Groningen tot gevolg (o.a. het 
ziekenhuis en het Groninger Museum). De schade, en het risico hierop, zullen 
fors afnemen door de klimaatbuffer.

Overstromen riolen Er is minder kans op terugstroom in het riool.

Temperatuur tijdens 
hittegolven

Aangrenzende	woonwijken	zouden	tijdens	hittegolven	kunnen	profiteren	van	
koelte van het water.

Fijnstof -

Overige Op een aantal locaties worden meer steekmuggen verwacht.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Minder (risico op) waterschade in o.a. Groningen.

Robuuster watersysteem.

Aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten.

Herstel natuurlijke vegetaties en soorten.

Verbeteren veerkracht door herstel natuurlijke processen.

6. Overige beoogde effecten 
De MER schat de effecten als volgt in:
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Bijlage 1A-7  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Friese IJssel-
meerkust

Contacten

Henk J. de Vries, h.devries@itfryskegea.nl, 0512-381448 

Bronnen

•	 Projectplan de groeiende IJsselmeerkust van Friesland pilote eco-dynamische kust, april 2010

1. Inleiding
De Natuurlijke Klimaatbuffer Friese IJsselmeerkust bestaat uit de uitvoering van drie experimenten vol-
gens eco-dynamische principes op drie locaties langs de Friese kust. De experimenten bestaan uit een 
combinatie van zandsuppletie voor de kust, de inzet van zogenaamde bio-bouwers en slimgebruik ma-
ken van bestaande stromingen en golfdynamiek. Het resultaat is het ontstaan van (semi) natuurlijke 
vooroevers met interessante pioniersnatuur die bovendien dijken versterken. Met een mogelijke verho-
ging van het IJsselmeerpeil dreigen bestaande natuurlijke waarden van de Friese kust te verdwijnen en 
worden	sommige	dijktrajecten	extra	kwetsbaar	voor	golfinslag	en	erosie.	

Op grond van de resultaten van de experimenten wordt een advies geformuleerd gericht aan het Del-
taprogramma IJsselmeergebied. De opgedane kennis over de interactie tussen peilbeheer, sedimentatie 
en ecologische processen wordt daarin vertaald naar adviezen. 

De drie locaties van de drie experimenten zijn representatief voor de Oostelijke IJsselmeerkust. Aan de 
hand van de verschillende landschapstypen langs de Friese kust en de verschillende functies (natuur, 
veiligheid, recreatie) die de Friese kust vervult zijn de locaties van de pilots gekozen. De locaties van de 
experimenten zijn: voor de kust van de Workumerwaard, voor de kust ten zuiden van Hindeloopen en 
voor de kust van Oudemirdum.	Iedere	locatie	heeft	specifieke	omstandigheden	en	doelen.	

De  inrichting van de pilot bij de Workumerwaard is in oktober 2011 afgerond. Deze pilot draagt 
vooral bij aan de ontwikkeling van meer robuuste natuur. Er wordt hier onderzocht  of er een  gra-
duele ophoging van de oever plaatsvindt;  deze wordt bereikt doordat enkele honderden meters 
uit de kust, een zandbank onder water is aangelegd. In combinatie met de aanleg van een palenrij 
waartussen wilgentakken gevlochten zijn, ontstaat er een beschutte zone vlak voor de kust. Er wordt 
gemeten of er  transport van sediment plaatsvindt  vanuit de zandbank in de richting van de dam. 
De verwachting is dat in de ondiepe beschutte zone riet gaat groeien. Dit riet kan erosie tegengaan 
en sedimentdepositie stimuleren. 

 Voor de kust van de Workumerwaard
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De pilot voor de kust ten zuiden van Hindeloopen bestaat uit de monitoring en modellering van de 
beweging van het al voor de kust aanwezige zand. De richting van het overheersende zandtransport 
is naar het noordoosten gericht. Aan de hand van het model wordt bepaald wat de sedimentatie en 
erosie effecten van diverse maatregelen zijn. Overleg met lokale ondernemers heeft de wens voor een 
stabiel strand (zand op de oever), geen verzanding van de haven en vaargeul en voldoende diepte voor 
zwem- en surfactiviteiten in beeld gebracht. Deze wensen vormen tevens onderdeel van de maatrege-
lenscenario’s. 

Bij Oudemirdum zal door de aanleg van een zandbank de bodem lokaal ophogen. Bij deze pilot ligt het 
accent op integrale kustbescherming en kan worden onderzocht in welke mate het creëren van bredere 
vooroevers kan bijdragen aan de veiligheid. Door de aanleg van de zandbank  worden binnenkomende 
golven over langere afstand gedempt waardoor de energie afneemt. Tevens vervult een brede rietkraag 
een golfdempende functie. 

2. Verwachte effecten
De pilots leveren kennis en ervaring over hoe de duurzaamheid van de kust en de functies daarvan ver-
groot kunnen worden. Tevens komt in beeld hoe er een kwaliteitsimpuls aan de (Friese) IJsselmeerkust 
gegeven kan worden. Concreet heeft deze kwaliteitsimpuls de volgende kenmerken:

•	 creëren van robuustere natuur langs de vooroevers van het IJsselmeer door het terugbrengen van 
meer vegetatiegradiënten en het vergroten van habitatdiversiteit

•	 in stand houden van de veiligheid (ondanks een wellicht hoger peil, vergrote opwaaiing en hogere 
golven in de toekomst)

•	 verkleinen van de kwetsbaarheid van ondiepe gebieden en schelpenbanken voor hogere waterstan-
den

•	 verkleinen van kwetsbaarheid voor overstroming van huidige buitenwaarden
•	 voorzien in de toenemende behoefte aan recreatievaart en oeverrecreatie

3. Kennisinventarisatie 
De experimenten sluiten aan bij een innovatie programma van Building with Nature. In 2010 is parallel 
aan het maken van de eerste ontwerpen, een monitoringsplan opgesteld. Building with Nature verricht 
metingen ten behoeve van de volgende elementen:

•	 De bijdrage van vooroevervegetatie aan de sedimentatie-retentie van de Friese IJsselmeerkust.
•	 De zandtransportcapaciteit van het systeem.
•	 De adaptieve capaciteit van de oevers van het natuurlijk ecosysteem. De wensen vanuit verschil-

lende sectoren (veiligheid, natuur, recreatie) en de manier waarop ecodynamische kustontwikkeling 
een bijdrage kan leveren aan deze wensen en belangen.

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren De pilotprojecten geven meer inzicht in de mogelijkheden 
van kustversterking, wanneer de IJssel een grotere afvoer 
heeft op het IJsselmeer en het IJsselmeerpeil verhoogd wordt. 

Afwatering op zee - 

Verschil waterpeil zeespiegel en pol-
derpeil

-

Stabiliteit zeewering/waterkering De pilotprojecten dragen bij aan kennis van hoe de kust van 
Friesland veiliger kan worden. Als de projecten in staat zijn 
om dijken te beschermen, dan zullen dijken minder snel op-
gehoogd hoeven te worden.  

Verandering organismen Rietmoerassen zullen ontstaan in de ondiepe, luwe gedeel-
ten. 

Verandering natuurlijke processen 
(sedimentatie)

De rietmoerassen (biobouwers) vangen extra zand in en sta-
biliseren het zand (sedimentatie).

Overige -

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer -

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 
10 of T=100)

-

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-water Oppervlakte vergroot, vanwege ontstaan rietmoerassen in 
luwe, ondiepe gedeelten.

Verontreiniging, invloed op water-
kwaliteit 

Riet	kan	fijn	sedfiment	invangen.

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil -

Overige -
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden Het gehele buitendijkse gebied van de Friese kust is een 
onderdeel van het Natura2000 gebied “IJsselmeer”. Op dit 
moment neemt de kwaliteit van de natuur op de vooroevers 
van dit Natura2000 gebied af. Doordat er een statische steile 
overgang is tussen de oevers en het water, vindt er geen ver-
jonging van de natuur plaats. De huidige situatie kan moge-
lijk behouden of verbeterd worden als er met de pilotpro-
jecten meer dynamiek in het gebied wordt teruggebracht. 
Dat wil zeggen: meer waterbeweging met de daarbij horende 
verplaatsing van sediment. Door meer dynamiek in het sys-
teem terug te brengen, ontstaat er een graduele kustzone en 
een robuustere natuur met meer vegetatiegradiënten.  

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

De pilotprojecten hebben als doel de natuur te behouden 
en zullen daarom geen effect hebben op de trekroutes van 
vogels of andere organismen.

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

De pilots dragen bij aan het behouden van buitendijkse na-
tuurgebieden. 

Biodiversiteit (verschenen/verdwe-
nen soorten, habitats en aantallen)

Behoud van de buitendijkse natuur is belangrijk voor een 
groot aantal vogelsoorten.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Indien de pilotprojecten slagen, en een waterkerende functie 
hebben, dan zal er op meer plaatsen worden gesuppleerd.

Overige -

d. Economische effecten 
Effect

Beschikbaarheid zoet water -
Beschikbaarheid koelwater -
Aantrekkelijkheid nabije woonmilieus -
Recreatieve mogelijkheden Het zwemstrand dat ontstaat bij pilot Hindeloopen kan een 

nieuwe impuls geven aan de recreatie in het gebied rond-
om het badpaviljoen. Nieuwe recreatievoorzieningen kunnen 
worden aangelegd. 

Kosten waterbeheer Mogelijk nemen deze kosten van het waterbeheer in het IJs-
selmeer af, door een minder kunstmatig peilbeheer. 

kosten terreinbeheer -
Beschikbaarheid water landbouw in 
droge periodes

Het IJsselmeer is in de huidige situatie een buffer voor de 
landbouw, dit zal zo blijven.

Bufferen teveel water landbouw -
Verandering groeiseizoen -
CO2-opslag Door het ontstaan van rietmoerassen  en moerasbos kan meer 

CO2 opgeslagen worden. 
Overige De vooroever zou de dijk kunnen beschermen en daarmee de 

frequentie van onderhoud verminderen.

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige -

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Inzicht in kosten-effectieve manier van waarborgen veiligheid 
en biodiversiteit 

Kennisopbouw eco-dynamische kustontwikkeling (natuur het 
werk laten doen)

Meegroeiende natuur en een meegroeiend voorland

Het nieuwe zwemstrand geeft een lokale economische impuls 
en verbetert de leefbaarheid van Hindelopen
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Bijlage 1A-8  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Harger- en  
Pettemerpolder

Uitgevoerd door Bureau Stroming , onder leiding van Arnold van Kreveld 

Contact

Andre Timmer (Natuurmonumenten): a.timmer@natuurmonumenten.nl, 06 5429 5304
Marc Schepers, inspiratio.mschepers@gmail.com, 06 3101 4080
Bianca Nijhof (HHNK, Arcadis), b.nijhof@hhnk.nl, 06 2706 0220

1. Genomen maatregel(en)
Dit project wijkt af van de andere klimaatbuffer projecten. Er is namelijk (nog) geen sprake van uit-
voering van maatregelen, maar van het aanhaken aan het lopende planvoorbereidingstraject voor de 
Zwakke Schakels Noord-Holland-Noord. In 202 wordt dit project aanbesteed en Natuurmonumenten 
participeert inmiddels in de projectgroep die de aanbesteding voorbereidt en begeleidt. De aanbeste-
ding gaat over een zandige zeewaartse versterking maar deze natuurlijke oplossing zal economisch nog 
aantrekkelijker	moeten	worden	gemaakt.	Met	het	 resultaat	 van	deze	aanbesteding	zullen	definitieve	
afspraken	met	het	rijk	worden	gemaakt	over	de	financiering	en	het	definitieve	plan	ter	vergunningverle-
ning worden voorgelegd aan de Provincie Noord-Holland. Pas dan zal blijken of zandig zeewaarts voor 
rijk en provincie acceptabel is. Het project vergt dus voortdurende investering in de opbouw en het on-
derhoud van relaties en langdurige, blijvende inzet. Natuurmonumenten en Vogelbescherming blijven 
minimaal nog in 2012 investeren. Het project moet in 2015 gerealiseerd zijn.

Het project gaat over veiligheid en ruimtelijke kwaliteit langs het Noordelijk deel van de Hollandse kust. 
De feitelijke ingrepen zullen plaatsvinden in het traject Camperduin-Callantsoog, 

In de subsidieaanvraag werd ingezet op de Hondsbossche Zeewering als overslagdijk. Het idee, zoals 
gedefinieerd	in	hoofdstuk	6	van	de	visie	Natuurlijke	Klimaatbuffers	in	oktober	2006	(zie	illustratie)	was	
om de ruimte achter de dijk te gebruiken voor overslag, zodat dijkverzwaring niet nodig is. Tegelijkertijd 
kan het gebied worden ingericht voor recreatieve mogelijkheden langs de kust, waarmee de sociaal eco-
nomische structuur van de regio wordt versterkt. Dit idee is – ondanks het oorspronkelijke enthousiasme 
van waterschap en provincie en jarenlange lobby van Natuurmonumenten - in het planproces  echter 
afgevallen, waardoor het project de koers moest bijstellen. Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat 
hebben besloten de zandig zeewaartse oplossing uit te gaan werken voor de uitvoering.

Een vraag die boven dit project blijft hangen is op welke argumenten de overslagvariant is afgevallen. 
De vraag is of dit idee niet voordeliger is, beter past op deze unieke locatie en meer kansen biedt voor 
socio-economische ontwikkelingen. De zandig zeewaartse oplossing is vrijwel zeker kostbaarder dan de 
overslagdijk	(financiële	gegevens	zijn	i.v.m.	aanbesteding	geheim),	en	de	beheer	en	onderhoudsrisico’s	
zijn vooralsnog groot.

Er is wel iets te zeggen over het waarom van het afvallen van de overslagvariant. Zandig zeewaarts past 
het beste in de visie van het Deltaprogramma en dat heeft zwaar meegewogen, zonder daarbij al te veel 
naar lokale factoren te kijken. Een overslagdijk scoort slecht qua veiligheidsgevoel (qua veiligheid zelf 
is deze prima) en daar is een zekere vrees over ontstaan bij bestuurders. Voorts is de wijze waarop de 
overslagdijk qua vormgeving is uitgewerkt in het mer een erg onaantrekkelijke (keermuur etc.). Zandig 
zeewaarts past een paar jaar geleden beter bij de wensen van Petten om zeewaarts de kust uit te breiden 
met strand, een marina en wellicht zelfs woningen.
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Het project mikt nu op:

•	 Een goede, natuurvriendelijke uitvoering van de geplande zandsuppletie (= voorkeursalternatief).
•	 Grondverwerving om in de toekomst ruimte open te houden voor een klimaatbuffer aanpak.
•	 Het openhouden van de overslagoptie, vanuit de gedachte dat die in de toekomst weer in beeld zou 

kunnen komen en aantrekkelijk is voor natuur, recreatie en bewoners (en veilig, want doorgerekend 
in de MER).

Zandsuppletie (Schoorl, net zuidwaarts van de Hondsbossche zeewering) 

Voor de zandsuppletie zijn meer of minder vergaande mogelijkheden. Met als uiterste het geheel over-
nemen van de functie van de dijk door het aanbrengen van een forse hoeveelheid zand voor en tegen de 
dijk. Maar er kan ook worden gekozen voor minder zand buitendijks. In dat geval zal de dijk binnendijks 
worden verstevigd met een zandlaag en op een aantal locaties - waar onvoldoende ruimte zou zijn - een 
damwand. 

Via het klimaatbuffer-project zit Natuurmonumenten nu aan tafel bij waterschap en provincie en brengt 
de klimaatbuffergedachte in tijdens de planvorming. 

2. Verwachte effecten
De volgende effecten (van zandsuppletie) worden verwacht:

•	 Meer veiligheid.
•	 Meer kansen voor recreatie.
•	 Openhouden opties toekomst, door in Harger- en Pettemerpolder geen ruimtelijke ontwikkelingen 

toe te staan die zich niet verhouden met overslag

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
De passende beoordeling en MER zijn gereed in een 90% versie. Beide documenten zijn echter ver-
trouwelijk, waardoor een aantal verwachte effecten in dit monitoring rapport nog niet met stukken kan 
worden onderbouwd. 

Wel is gebruik gemaakt van:

•	 Concept eindrapportage ‘Kust op kracht. Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels Noord-
Holland Afsprakenprogramma Regionale Partijen’ (Provincie Noord-Holland en Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, 14 januari 2011). 

•	 ‘Aanpak vanuit natuuroptiek voor Zwakke Schakels Noord-Holland’ (Marc Schepers, i.o.v. Natuur-
monumenten en Vogelbescherming, 29 januari 2012).

•	 HPPolder. Jaarrapportage juni 2011.
•	 Brief aan HHNK PNH en RWS NH inzake uitvraag KVP (27 maart 2012).

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren -

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel en 
polderpeil

Er wordt over gedacht om het grondwaterpeil in delen van de 
HPP te verhogen, of te plaggen (daardoor ook nattere vegeta-
tie).

Stabiliteit zeewering/waterkering De zandsuppletie geeft extra veiligheid aan de zeewering en 
kustzone.

Verandering organismen (zeegras, 
oesterbanken, veen, etc.)

Er wordt onderzocht of met biobouwers zandsuppleties beter in 
stand kunnen worden gehouden, en het bodemleven en dat van 
de intergetijdezone zich kan herstellen en ontwikkelen.

Verandering natuurlijke processen 
(sedimentatie)

Door de zandsuppletie wordt zand en slib via zo natuurlijke 
mogelijke wijze langs de dijk en de verdere kust verspreid. (bv 
zandmotor).

Overige -
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Uitzicht vanaf het zuidelijke overgang  van de Hondsbossche zeewering naar de duinenkust richting Schoorl bij laagwater (links) 
en hoogwater (rechts)

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer -

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of 
T=100)

-

Zoutindringing Onderzoek	heeft	aangegeven	dat	er	geen	significante	
effecten van zandsuppletie op zout indringing zijn te 
verwachten.

Natuurlijke overgangen land-water Ontstaan meer natuurlijke, zachte, zandige overgang 
zand-zee.

Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit -

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil Volgens berekeningen zal er a.g.v. de suppletie nau-
welijks effect zijn op het grondwaterpeil.

Overige -

c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebie-
den (corridor, dynamiek, 
etc.)

Zandig zeewaarts kan – mits goed uitgevoerd – een ecologische ver-
binding vormen tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen duinen en 
strand. Voor de HPP geldt dat voor de natuur aan landzijde.

Veerkracht systeem 
(meegroeien met klimaatef-
fecten)

Door de Harger en Pettemerpolder zo natuurlijk mogelijk in te richten 
(= no regret) wordt de optie van een overslagdijk open gehouden. Een 
natuurlijk systeem achter de dijk kan beter meegroeien met eventuele 
toekomstige sterkere klimaateffecten (zoals stijging zeespiegel, hogere 
golven, langduriger stormopzet, meer neerslag binnendijks (berging?).

Trekroutes van vogels of 
andere organismen

Indien de zandsuppletie wordt uitgevoerd met een lagune of ander 
ontwerp waardoor een deel van het zand niet bereikbaar is voor re-
creanten, dan zal hier een interessant tussenstop ontstaan voor o.a. 
steltlopers, sterns, meeuwen en zeehonden. Verder kunnen mogelijk 
soorten	als	zandhagedis	en	verschillende	planten	profiteren	van	duin-
vorming langs de dijk (de vraag is wel of er duinen zullen ontstaan). 
Daar staat tegenover dat de huidige belangrijke functie van de basalt-
blokken als foerageergebied voor trekvogels verloren dreigt te gaan.

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Onnatuurlijke harde grens wordt gedeeltelijk vervangen door natuur-
lijkere, zachte overgangen. 

Biodiversiteit (verschenen/
verdwenen soorten en ha-
bitats en aantallen)

De huidige dijk met basalt strekdammen heeft een eigen biodiversi-
teit. Er is nu voor de dijk goed zicht onder water (nl. weinig zand) en 
dat is gunstig voor een groot aantal ongewervelde dieren, waardoor 
m.n. steltlopers hier in grote aantallen fourageren tijdens de trek en als 
overwinteraar.

De biodiversiteit zal vooral toenemen als het lukt de basaltblokken te 
handhaven in het nieuwe ontwerp (bv voor consolidatie van het zand). 
Deze zijn van belang voor o.a. steenlopers en ongewervelde dieren. 

De natuurwaarde van het opgebrachte zand hangt af van de frequen-
tie van suppletie. Pas als er 5 jaar of langer geen suppletie nodig is zal 
het aangebrachte zand een hogere natuurwaarde geven. Gezien de 
hoge dynamiek is de vraag of een onderhoudsfrequentie van meer 
dan 5 jaar haalbaar is.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Voorgaand is aangegeven dat de beheerbaarheid voor natuur maar 
ook voor veiligheid en kosten een zware opgave zijn in dit project. De 
hoge dynamiek in dit kustvak maakt een zekere consolidatie van het 
zand waarschijnlijk noodzakelijk, omdat het zand en daarmee de na-
tuur in zekere mate te beschermen tegen jaarlijkse stormen. Dit wordt 
de belangrijkste opgaven in de aanbesteding die aan marktpartijen zal 
worden voorgelegd.

Overige Voor de grijzen duinen in het kusttraject van Petten tot Callantsoog is 
het zeer gewenst dat er weer lokale verstuivingen en zandinwaaiing gaat 
plaatsvinden. Een zandige oplossing voor deze duinen biedt belangrijke 
condities om de achterliggende natuur vitaal en bijzonder te houden.
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Tijdens een workshop van HHNK en natuurorganisaties bleken er uiteenlopende meningen te bestaan 
over de mogelijkheden voor natuurontwikkeling: van ‘veel mogelijkheden ’tot ‘geen nieuwe, doch alleen 
vernietiging van bestaande natuur’ (Schepers, 2012). Reden is de onduidelijkheid over de ruimte die zal 
ontstaan voor natuur, de hoeveelheid rust en de frequentie van het onderhoud van de kustsuppletie. 
HHNK noemt in haar nog niet openbare Natuurvisie als voordelen voor de natuur dat het nieuwe bui-
tendijkse natuurgebied een stepping stone zal vormen tussen de duinen noord en zuid van de Honds-
bossche Zeewering. En daarnaast meer dynamiek en daarmee kansen voor duinvorming. De groene 
organisaties spreken echter de verwachting uit dat het voorkeursalternatief van de kustsuppletie slechts 
zeer ten dele zal leiden tot de door HHNK benoemde, gewenste natuurtypen. 

Belangrijkste problemen zijn volgens hen de hoge dynamiek, de grote onderhoudsintensiteit en de te 
verwachten hoge recreatiedruk. Schepers (2012) komt vervolgens met twee mogelijke alternatieven om 
de doelstelling ‘natuur’ beter uit de verf te laten komen. 

1. Anders aanbrengen van het zand (bijv. een zandmotor of een niet voor recreanten bereikbare dui-
nenrij of strandwal voor de kust).

2. Harde voorzieningen (basaltblokken) verder buitendijks om een rustiger milieu te creëren en zand/
aanzandingen stabieler te maken. RWS kan hier mee akkoord gaan als de (zand-)kuststromen niet 
ongewenst worden verstoord. Er lijken sterke redenen om deze optie beter te bekijken.

M.n. optie 2 zou volgens Schepers een goed antwoord kunnen zijn op de te verwachten aantasting van 
de biodiversiteit door het voorkeursalternatief. 

d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet water -

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije woon-
milieus

Het wordt veiliger en mooier. Natuurontwikkeling in de HPP vrijwaart 
deze van de beginnende verrommeling, kavelopdeling etc. 

Recreatieve mogelijkheden Zandsuppletie voor de dijk is aantrekkelijker dan het verzwaren van 
de dijk. Verder investeert Natuurmonumenten in recreatieve moge-
lijkheden in de Harger- en Pettemerpolder.

Kosten waterbeheer De zandsuppletie is goedkoper dan een traditionele dijkverhoging 
en –verbreding. Ook zijn de ruimtelijke implicaties aan landzijde veel 
geringer. Er zijn indicaties dat zandsuppletie echter kostbaarder is 
dan een overslagdijk, vooral vanwege de hoge onderhoudsrisico’s. 
De berekeningen zijn echter niet openbaar.

Kosten terreinbeheer Zorg van het waterschap is dat zandsuppletie kan leiden tot verstui-
ving van zand over de dijk, waar bewoners last van zouden kunnen 
krijgen. Dan zou beheer nodig kunnen zijn. Dit effect treedt waar-
schijnlijk slechts lokaal op. Het terreinbeheer van de suppletie zelf is 
nog ongewis: zie bovenstaande opgave voor beperking beheer en 
onderhoud (lees onderhoudssuppleties).

Beschikbaarheid water land-
bouw in droge periodes

-

Bufferen teveel water landbouw -

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige -

Veel vogels (o.a. kanoet en steenloper) trekken heen en weer tussen De Petten (foto onder) en de 
strekdammen aan de andere kant van de dijk. Het verdwijnen van de strekdammen onder zand 
tast ook de waarde van De Petten aan.
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e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige Door grond te verwerven in de Herger- en Pettemerpolder kan 
ruimte worden gereserveerd voor toekomstige projecten, verder 
wordt een begin gemaakt met het tegengaan van verdergaande 
verrommeling.  Die verrommeling is een uiting van het gegeven 
dat agrarisch gebruik hier aan zijn einde is gekomen, en is al 
langer gaande: perceelsplitsingen, paardenweitjes met badkui-
pen voor drinkwater, kamelen, plaatsing ‘asociale familie’, etc. 
Hierdoor wordt het gebied onaantrekkelijk en wordt realisatie 
van een overslaggebied – mocht dat weer gaan spelen - steeds 
lastiger en duurder.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Extra veiligheid door zandsuppletie.

Aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten dan dijkver-
zwaring.

Verbeteren veerkracht (toekomstige overslag) door grondver-
werving in de Harger en Pettemerpolder.

Effect van zandsuppletie op steenlopers en andere van hard 
substraat en/of helder water afhankelijke organismen (behalve 
indien basalt in nieuw ontwerp goed wordt meegenomen).

6. Overige beoogde effecten 
Belangrijk neveneffect is dat Natuurmonumenten in tegenstelling tot een eerdere fase nu samen met 
andere natuurorganisaties aan tafel zit bij waterschap en provincie en meepraat over veiligheid en ruim-
telijke kwaliteit. Dat is niet direct een klimaatbuffer effect, maar past wel in de klimaatbuffer aanpak (met 
partnerschappen en het combineren van functies).  Er zijn duidelijke parallelle belangen, maar er is nog 
geen vanzelfsprekende samenwerking en vertrouwen. Hoewel er al jaren wordt gesproken over integrale 
planvorming blijkt dit in de praktijk lastig. 

Effect is daarnaast dat door concrete klimaatbufferbestedingen de ruimtelijke ontwikkeling landinwaarts 
voor de langere termijn wordt beïnvloed. 

Les van dit project is dat tijdig investeren in het formuleren van een echt gezamenlijk project waarschijn-
lijk leidt tot een beter project dat bovendien mogelijk sneller en/of met minder communicatieve schade 
kan worden uitgevoerd (want minder procedures en/of minder krachtige protesten). 
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Bijlage 1A-9  
Kennisinventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Hunze

Contacten

Teddy Bezuijen, projectleider Drents Landschap, t.bezuijen@drentslandschap.nl, 0593-333058
Henk van Norel, hydroloog Waterschap Hunze en Aa’s

Documentatie

•	 Eindrapport Natuurontwikkeling Torenveen en Bonnerklap: toelichting bij het ontwikkelingsplan en 
definitief	ontwerp	Torenveen,	Stichting	Het	Drentse	Landschap,	2006.

•	 Projectplan Klimaatbuffer Hunze- Torenveen, Stichting Het Drentse Landschap, 2009

1. Inleiding
De maatregelen in het kader van de Natuurlijke Klimaatbuffer Hunze zijn uitgevoerd in deelgebied 
Torenveen, liggend in  de middenloop van de rivier met een oppervlakte van 180 ha. De ontwikkelde 
en inmiddels uitgevoerde plannen voor dit deelgebied zijn onder andere gebaseerd op doelstellingen 
uit de ‘Hunzevisie’. Deze visie is in 1995 door Stichting Het Drentse landschap, Stichting het Groninger 
Landschap en het Wereld Natuurfonds opgesteld.

De loop van de Hunze in het Torenveen heeft een lengte van 4,5 kilometer en is een schakel in de ge-
hele loop van de beek. Voorheen werd het Torenveen gebruikt door de landbouw, onlangs is het gebied 
omgevormd naar natuur. Inmiddels zijn er zeven deelgebieden omgevormd naar doelstellingen uit de 
Hunzevisie. In overleg met de streek en vele partners zullen meer deelgebieden worden aangepakt, 
hetgeen leidt tot omvorming van de huidige gekanaliseerde Hunze tot een meanderende laaglandbeek 
met haar systeemkenmerken. Doel van deelgebied Torenveen en de overige schakels in het Hunzedal is 
het realiseren van een natuurlijk beekdalsysteem, dat tevens randvoorwaarden biedt voor calamiteiten-
berging en het in neerslag arme perioden vasthouden en naleveren van water, verbeteren van de kwa-
liteit van het oppervlaktewater, tegengaan van verdroging, verduurzaming van de drinkwaterwinning, 
bevorderen van de recreatie, verbeteren woon- en leefklimaat en het verbeteren van de kavelstructuur 
van de landbouw.

Het huidige tracé van de Hunze is blijven bestaan, maar wordt gevolgd door een meanderend geschei-
den tracé, waar ongeveer 50% van de waterafvoer doorloopt. Voor het terugbrengen van de meanders 
is de historische loop van ca. 1900 als uitgangspunt gekozen. Op de plekken waar de meanders de hui-
dige loop kruisen zijn brede dammen geplaatst met een hoogte die ongeveer gelijk is aan de 50% van 
de afvoer. Dat betekent dat bij hogere afvoeren de gedeelten van de huidige loop mee afvoeren en de 
stijghoogte	van	het	water	beperken,	omdat	er	meer	berging	en	een	breder	afvoeren	profiel	beschikbaar	
is. De gedeelten van de huidige loop die geen afvoerende functie vervullen bij lage afvoeren zullen ofwel 
aan de benedenloopse zijde aangetakt worden ofwel als poel gehandhaafd blijven. In het Torenveen is 
extra ruimte voor water gecreëerd door overstromingsgebieden nabij de Hunze in te richten. Deze lage 
gronden kunnen bij hoge waterstanden inunderen, en hebben daarom een bufferende werking. Recon-
structie van reliëf en het mogelijk verlagen van gronden langs de beek hebben deze inundaties mogelijk 
gemaakt. 
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2. Uitgangspunten herinrichting

•	 landschappelijke openheid
•	 hermeandering
•	 primaire hydro-ecologische processen mogelijk maken
•	 vergroten van de buffercapaciteit van neerslag, grondwater en oppervlaktewater
•	 migratiebarrières opheffen
•	 bodem- en reliëfgradiënten benutten
•	 grondwater- en oppervlaktewatergradiënten benutten
•	 hydrologische beïnvloeding tussen natuurontwikkelingsgebied en agrarisch
•	 gebied minimaliseren

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Monitoring	naar	flora	en	fauna	wordt	uitgevoerd	door	het	Drents	Landschap.	Monitoring	van	de	water-
kwaliteit en waterbufferend vermogen wordt uitgevoerd door het Waterschap.

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren In neerslagrijke perioden is de afvoer van de Hunze zo groot dat hoge 
waterstanden de stad Groningen bedreigen. Het vasthouden van 
water in het Torenveen en de andere schakels in het stroomgebied 
biedt ruimte voor calamiteitenberging. 1/7  van de in de toekomst 
verwachte neerslagtoename in het stroomgebied, ten gevolge van 
klimaatsverandering, kan worden opgevangen door het heringerichte 
Torenveen. Het opvangen en  vasthouden van water in de midden-
loop van de rivier is van grote invloed op de waterproblematiek be-
nedenstrooms, in natte tijde maar ook in droge tijden. 

Afwatering op zee Door de inrichtingsmaatregelen in het dal van de Hunze vindt er een 
vertraagde afvoer plaats naar de Waddenzee (uiteindelijke monding 
van het water uit de Hunze). 

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, 
veen, etc.)

Er zal geen actieve veenvorming plaats gaan vinden, omdat het ge-
bied niet permanent onder water gaat staan.

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Inundaties kwamen bij het vigerende peilbeheer niet of nauwelijks 
meer voor, ondanks de afwezigheid van kaden langs het grootste 
deel van de Hunze. Voor het Torenveen geldt als doelstelling: het 
ontwikkelen van een begeleid natuurlijke Hunze met bovenlopen, 
waarbij spontane processen als stroming, erosie, sedimentatie en be-
grazing de ruimte krijgen. De meanderende loop is gegraven met een 
relatief	steile	buitenbocht	en	een	relatief	flauwe	binnenbocht,	waarbij	
het water haar eigen structurerende werk zal gaan doen en erosie en 
sedimentatieprocessen de vorm van de loop zullen beïnvloeden.

Overige -

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Door de herinrichting wordt water vastgehouden in het stroomge-
bied en kan nalevering van water plaats vinden in droge perioden. 

Hoogwaterpiek, of neerslag-
piek (T= 10 of T=100)

Door de herinrichtingmaatregelen in het Torenveen kan 500.000 m³ 
water worden geborgen. De lagere terreingedeelten van het stroom-
dal zullen bij hogere afvoeren in de Hunze overstromen. Via de slen-
ken en/of sloten zullen ze het overstromingswater vertraagd kunnen 
afvoeren. In het gehele tracé van de Hunze kan nu 3.5 miljoen m³ 
meer geborgen worden t.o.v. de vroegere situatie. 

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-
water

Aan de meanderende beek zijn brede natte beekarmen gekoppeld 
met een niet stromend karakter. Hier zullen water- en moerasplanten 
uitbundig kunnen groeien. Het huidige tracé is enigszins verondiept 
en er zijn natuurlijke oevers ontstaan.

Verontreiniging, invloed op 
waterkwaliteit 

Naast neerslag wordt het beeksysteem voor een belangrijk deel met 
kwelwater vanuit de Hondsrug gevoed. Daardoor is de waterkwaliteit 
lokaal goed, alhoewel de invloed van de landbouw in de omgeving 
groot is. De waterkwaliteit bij de riviermonding zal verbeteren door-
dat de rivierloop is verlengd met meanders en afvoerwater vanaf de 
landbouwgronden wordt voorgezuiverd via een langere en planten-
rijke aanvoerweg.

Zuurstof, botulisme, algen Door de toename van oevervegetatie zal er waarschijnlijk meer zuur-
stof in het water komen. 

Grondwaterpeil De waterbufferende werking is vergroot met hogere oppervlaktewa-
ter- en grondwaterstanden. Het aanwezige (deels geoxideerde) veen 
in de bodem heeft een positief effect op de waterbufferende werking. 
Het hogere grondwaterpeil zal verdere oxidatie van het veen tegen-
gaan.   

Overige 
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuur- 
gebieden 

Het Torenveen is enkel een schakel van de gehele loop van de Hunze. 
Uiteindelijk zal de gehele loop worden aangepakt en heringericht  wor-
den, naar een meanderende laaglandbeek met haar  systeemkenmer-
ken. Uiteindelijk zal er een robuust natuurgebied ontstaan. Het water 
van de Hunze stroomt uit in het Zuidlaardermeer. De waterkwaliteit van 
dit Natura 2000 gebied zal verbeterd worden door de inrichtingsmaat-
regelen in het stroomdal van de Hunze. 

Veerkracht systeem Het deelgebied is ingericht zodat de effecten van klimaat zullen worden 
gemitigeerd.

Trekroutes van vogels of an-
dere organismen

In de meanderende loop van Torenveen zijn tien voor vissen passeer-
bare drempels aangelegd met een onderling hoogteverschil van 7 cm. 
In de overige loop van de beek worden bij stuwen aanpassingen gedaan 
voor herstel van vismigratie. 

De	Hunze	 vormt	 een	 goede	 flora-	 en	 fauna	 corridor	met	 het	Natura	
2000 gebied het Zuidlaardermeer.  

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Plaatselijk zullen bosgedeelten verdwijnen vanwege de nieuwe loop van 
meanders. Voor alle bestaande bossen geldt dat de strakke structuur 
omgevormd wordt naar een meer natuurlijke bos.

In de hogere terreingedeelten waar zich keileem of veen in de onder-
grond bevindt, zijn enkele poelen aangelegd. Deze poelen liggen buiten 
het bereik van het overstromingswater. Hier zijn ideale omstandigheden 
voor	amfibieën	en	libellen	en	waterjuffers	gecreëerd.

Het bestaande reliëf is versterkt waardoor er meer variatie in planten-
soorten kan ontstaan.

De oevers van het meanderende tracé zijn vanwege de dynamiek in het 
waterpeil overwegend kaal, slikkig of begroeid. De kalere oevers zijn 
aantrekkelijk voor onder andere kleine steltlopers. 

Door een betere waterbufferende werking en hogere oppervlaktewa-
ter- en grondwaterstanden zijn de groeiomstandigheden voor (half)na-
tuurlijke vegetaties verbeterd. De brede oeverlanden hebben droge en 
vochtige gedeelten die leiden tot variatie in de bloemrijke graslanden

Aan de meanderende beek zijn brede natte beekarmen gekoppeld met 
een niet-stromend karakter. Hier gaan water- en moerasplanten uitbun-
dig kunnen groeien. Deze plekken zijn bij uitstek geschikt als paaiplaats 
voor	vissen	en	als	leefgebied	voor	amfibische	dieren	(kikkers,	salaman-
ders, libellen en waterjuffers).

Door de graslanden in de natuurgebieden te maaien en het maaisel af 
te voeren , wordt het gebied verschraalt en worden de graslanden bo-
tanisch interessant. Er is afgesproken met agrariërs om de verspreiding 
van distel en zuring naar omliggende landbouwpercelen te voorkomen.

Biodiversiteit (verschenen/
verdwenen soorten en habi-
tats en aantallen)

Het gebied heeft potentie voor o.a. steltlopers vanwege dynamiek met 
als gevolg kale, slikkige oevers. Verder potentie voor kwartelkoning, 
blauwborst, visdief, bruine- en blauwe kiekendief, goudplevier, smient 
en slobeend. In de toekomst kan de betekenis toenemen voor onder 
ander de Waterspitsmuis, vleermuizen (foerageergebied) en wellicht de 
das (foerageergebied en op hoge koppen hun burchten). In de buiten-
bocht van de meanders kunnen oeverzwaluwen gaan broeden. 

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Beheer van graslanden vindt plaats via extensieve begrazing door run-
deren van agrariërs uit de omgeving, met waar nodig gecombineerd 
met maaien en afvoeren. Het Drents Landschap beslist over de intensi-
teit van de begrazing. 

Sedimentatie en afkalving zullen wel gecontroleerd plaats vinden, om-
dat de meanders watervoerend moeten blijven. Ook als meanders dicht 
slibben zal er actie moeten worden ondernomen. Er moet rekening wor-
den gehouden met belangen van buiten het gebied.  

Opslag van bomen die de doorvoer van water belemmerd, zal verwij-
derd worden.  

Overige -

d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

In het Hunzedal wordt circa 35 miljoen m³ drinkwater gewonnen, drinkwa-
tervoorziening heeft waarschijnlijk baat bij de natuurontwikkeling in het 
Hunzedal. De inrichtingsmaatregelen hebben namelijk een positief effect op 
de winbaarheid van grondwater in droge tijden. Wellicht dat met de herin-
richting  verdrogingseffecten van waterwinning worden gedempt. Op deze 
manier kunnen natuur en drinkwatervoorziening elkaar helpen.  

Beschikbaarheid koel-
water

-

Recreatieve mogelijk-
heden

In	het	plangebied	zijn	mogelijkheden	om	te	wandelen,	fietsen	en	kanoën.	
Vanaf verschillende punten zijn oevers bereikbaar voor vissers.

Kosten waterbeheer -

kosten terreinbeheer Voor het Drents Landschap zijn de kosten van het terreinbeheer hoger t.o.v. 
de vroegere situatie. Randvoorwaarden als doorstroming van het water, zor-
gen voor het nodige beheer (kappen, maaien, grondverzet). 

Beschikbaarheid wa-
ter landbouw in droge 
periodes

In de achterliggende landbouwgebieden zal de grondwaterstand niet wijzi-
gen, omdat langs het hele traject tussen het natuurgebied en de landbouw-
percelen een parallelle watergang ligt waar de huidige waterpeilen worden 
gehandhaafd. Water aan- en afvoer is gegarandeerd en plaatselijk zelfs ver-
beterd.

Bufferen teveel water 
landbouw

Om vernatting van de aangrenzende landbouwpercelen te voorkomen, is 
een parallelle watergang gerealiseerd, waar de huidige streefpeilen gehand-
haafd blijven. De landbouw zal daarom geen schade ondervinden van de 
genomen maatregelen 

Verandering groeisei-
zoen

-

CO2-opslag -

Overige -



76 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 BIJLAGEN        77

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

     	=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Toename waterbufferend vermogen 

Ontstaan natuurlijker ecosysteem

Grotere biodiversiteit 

Versterking recreatieve belevingswaarden

Toename veiligheid drinkwatervoorziening

Toename waterkwaliteit

Minder verdroging in natuurgebieden
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Bijlage 1A-10 
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer IJsselmonde

Contacten

Ineke van Dort, ineke.vandort@ark.eu, 06-20449875
Carlein Maka, carlein.maka@stroming.nl, 06-21876931

Documentatie

Inrichtingsplan klimaatbuffer Koedoodzone, brochure klimaatbufferkansen IJsselmonde-Stadshavens.  

1. Korte beschrijving
De gewenste klimaatbuffer op IJsselmonde bestaat uit verschillende deelgebieden met verschillende 
functies. In totaal meet het gebied 1.000 ha, met als ruggengraat een 10 kilometer lange waterver-
binding tussen het Zuiderpark en de Zuidpolder. Door de combinatie van zeespiegelstijging en lage 
rivierafvoeren dringt zout water landinwaarts binnen en krijgt het gebied te maken met verzilting. De 
beoogde klimaatbuffer IJsselmonde is een robuust watersysteem waarbij extreme regenbuien makkelijk 
opgevangen kunnen worden en regenwater uit natte periodes wordt bewaard voor droge periodes. Dit 
levert naast een functionele klimaatbuffer ruimte voor recreatieve voorzieningen als kanoverhuur en 
aaneengesloten	fietsverbindingen.	

ARK Natuurontwikkeling  is gestart met de uitvoering van twee voorbeeldprojecten binnen de gewenste 
klimaatbuffer: de Zuidpolder van Barendrecht, en een oeverstrook langs het riviertje de Koedood op ge-
meentegrond van Albrandswaard. Voor realisatie van de klimaatbuffer Zuidpolder is afkoppeling nodig 
van	een	woonwijk	ten	noorden	van	de	Zuidpolder.		Hierdoor	wordt	een	peilfluctuatie	van	20	cm	mogelijk	
in de Zuidpolder zonder schade voor de huizen en gebouwen in de noordelijk gelegen wijken. 

Zo	wordt	de	Zuidpolder	een	recreatie-	en	natuurgebied	dat	door	flexibel	waterpeil	op	natuurlijke	wijze	
meer regenwater kan opvangen. Nu wordt er in natte periodes zo snel mogelijk veel – relatief schoon– 
regenwater uit het gebied de Oude Maas in gepompt. En als er water nodig is, wordt er (minder schoon) 
water uit de Oude Maas gehaald. Op termijn zal de Oude Maas zelfs verzilten.1

Daarnaast is het een geweldige impuls voor de waterkwaliteit in het gebied. De relatief vuile water-
stromen uit de woonwijken mengen niet meer  met het schone water in de Zuidpolder. Bovendien zal 
door	de	peilfluctuatie	gecombineerd	met	de	natuurlijke	oevers	die	in	het	Zuidpolder	aangelegd	worden	
een rijke watervegetatie ontstaan. Deze waterplanten zorgen ook voor zuivering van het water. 

De	Gaatkensplas	en	Koedoodseplas	zijn	wel	aangelegd	met	het	oog	op	natuurlijke	peilfluctuatie,	maar	
daar wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt. De plassen worden momenteel continu doorge-
spoeld vanwege waterkwaliteitsproblemen. Als die zijn opgelost, is het mogelijk om het watersysteem 
van deze plassen aan de Zuidpolder te koppelen. Daarmee wordt het watersysteem ongeveer drie keer 
zo groot en dus veel robuuster. Bovendien is dan ook hier de waterkwaliteitswinst enorm. 

De Koedood is een riviertje dat vroeger een verbinding vormde tussen de Nieuwe en de Oude Maas. Nu 
staat het niet meer in verbinding met de grote rivieren en doet het dienst als boezem van het polder-
water. In de Koedoodzone worden brede, natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor het systeem 
groter wordt en dus robuuster.  Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders, die hier jaarrond 
zorgen voor een natuurlijke ontwikkeling. 

De uitvoering van de voorbeeldgebieden gebeurt samen met onder andere de betrokken gemeentes, 
Stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta. 

1 1  Er zijn meerdere inlaatpunten.
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2. Verwachte effecten
De klimaatbuffer zorgt voor:

1. een grotere onafhankelijkheid van de verziltende rivieren rond IJsselmonde voor zoetwaterinname;

2.	rijkere	natuur	dank	zij	een	flexibel	waterpeil;

3.	toegankelijkheid	voor	recreanten	en	omwonenden,	die	hier	vrij	kunnen	recreëren	(kanoën,	fietsen,

wandelen, struinen);

4. een rijke natuurlijke achtertuin voor omwonenden;

5. een prettig woon- en werkklimaat in een dichtbevolkte regio

6. ervaring met een andere manier van omgaan met water: bufferen in plaats van lozen en pompen. 

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
In dit project is géén budget opgenomen voor monitoring, iets waar feitelijk wel actie op zal moeten 
worden genomen. 

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Er wordt beter op piek- en seizoensberging ingespeeld: in de Zuid-
polder	wordt	de	mogelijkheid	voor	een	peilfluctuatie	van	20	cm	gere-
aliseerd. Dit wordt op zo´n manier gerealiseerd dat agrariërs er geen 
last	van	ondervinden.	Door	dit	meer	flexibele	peil	kan	er	in	tijden	van	
hoge neerslagpieken meer water in het gebied worden opgevangen. 
Dit water kan later weer gebruikt worden. 

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, veen, 
etc.)

Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, de vegetatie zal zich 
aanpassen aan deze natuurlijke overgang. 

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

De	natuurlijke	oevers	 in	combinatie	met	flexibel	peil	bieden	ruimte	
aan vegetatiegroei die zorgt voor waterzuivering. Daarnaast krijgen 
regenval en zon (verdamping) weer meer invloed. Dit  heeft waar-
schijnlijk ook effect op de vegetatie. Tot slot bieden natuurvriende-
lijke oevers ruimte om natuurlijke processen, zoals sedimentatie, te 
laten plaatsvinden.

Verzilting van Oude en  
Nieuwe Maas

IJsselmonde ligt ingeklemd tussen twee langzaam verziltende rivie-
ren en is momenteel geheel afhankelijk voor haar watertoevoer van 
die rivieren. Door de klimaatbuffer wordt de afhankelijkheid minder 
(de totale klimaatbuffer kan in potentie alle jaarlijkse regen bufferen). 
De pilot is een kennismaking met een andere manier van omgang 
met water.

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Doordat	 het	 waterpeil	 kan	 gaan	 fluctueren	 in	 de	 Zuidpolder	 kan	 er	meer	 
water worden vastgehouden. Water dat weer kan worden ingezet in droge 
perioden. 

Hoogwaterpiek, of 
neerslagpiek (T= 10 
of T=100)

Door in de verschillende deelgebieden zoveel mogelijk (fysieke) ruimte te 
maken voor grondwaterpeilschommelingen, wordt de mogelijkheid voor 
piekberging gecreëerd. Tijdens een extreme regenbui die één keer per 25 
jaar voorkomt, kan als de gehele klimaatbuffer gerealiseerd is, gedurende 
een paar dagen tot weken ongeveer 1,2 miljoen m3 water geborgen worden. 

Zoutindringing via 
rivier

Het water dat tijdens hoge neerslagpieken kan worden opgevangen, kan later 
weer gebruikt worden(zoetwater reservoir). Door deze buffer wordt het ge-
bied minder afhankelijk van de inlaat van zilt rivierwater uit de Oude Maas, en 
wordt de waterkwaliteit van het gebied verbeterd. 

Natuurlijke overgan-
gen land-water

Er wordt ongeveer 15.000m² aan natuurvriendelijke oevers gerealiseerd in de 
Koedoodzone.  Deze oevers geven een belangrijke natuurwinst op de grens 
van nat naar droog.

In de Zuidpolder worden ook natuurvriendelijke oevers aangelegd bij de her-
inrichting door gemeente Barendrecht. 

Verontreiniging, in-
vloed op waterkwa-
liteit 

Het gebied kan meer regenwater opvangen en er vindt daarom minder inlaat 
vanuit de Oude Maas plaats. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Voorheen 
werd al het schone regenwater direct weggepompt, nu kan een deel in het 
gebied opgevangen worden. De natuurvriendelijke oevers dragen ook zorg 
voor een voor een goede waterkwaliteit door de aanwezigheid van meer wa-
ter - en oeverplanten (zoals riet).

Zuurstof, botulisme, 
algen

Mogelijk vermindering van blauwalgen in Rotterdamse grachten, door door-
stroom van water met betere kwaliteit.  

Grondwaterpeil -

Overige: onttrekking 
zoetwater uit rivieren

Er valt per jaar 1.939.300 m³ regen in de Zuidpolder, verspreid over 12 maan-
den.	Met	20	cm	peilfluctuatie	kan	in	de	Zuidpolder	per	keer	52.000	m3	ge-
borgen worden. In de zomer valt er in Nederland nog zo’n 60 mm per maand. 
Daarmee kan de totale buffer 2 tot 3 keer per maand gevuld worden. De 
doorspoelbehoefte is groter dan de totale regenval, dus de buffer kan con-
tinu gebruikt worden. De klimaatbuffer in de Zuidpolder zorgt ervoor dat de 
behoefte aan inlaatwater via de Zuidpolder1 (afhankelijk van de doorspoelbe-
hoefte) verminderd wordt met 30 tot 70%. Als de Gaatkensplas en de Koe-
doodseplas ook aan de Zuidpolder worden gekoppeld, wordt de uitkomst 
nog gunstiger. 
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Het gebied wordt natuurlijker ingericht met o.a. natuurvriende-
lijke oevers. De robuustheid van het gebied wordt groter, doordat 
ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen. 

Veerkracht systeem (meegroeien 
met klimaateffecten)

De natuurlijke veerkracht neemt toe, doordat het gebied meer 
plaats maakt voor natuurlijke processen, doordat het waterpeil 
meer	mag	gaan	fluctueren.

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

-

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Meer variatie en gradiënten (hoog-laag, droog-vochtig) maken 
het ecosysteem rijker.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

De	Zuidpolder	krijgt	een		flexibel	peil	met	flauwe	oevers,	wat	een	
enorme winst geeft voor de biodiversiteit en waterkwaliteit. Er 
zijn sinds de inrichting in de rand van het projectgebied bevers 
waargenomen (migratie vanuit de Biesbosch). Lepelaars en kluten 
foerageren in de natuurlijke oeverzones. 

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid De Koedoodzone wordt begraasd met Schotse Hooglanders. 
Door deze natuurlijke vorm van begrazing zullen meer natuurlijke 
overgangen in de vegetatie ontstaan en toename aan soorten 
insecten, vlinders en andere organismen. Natuurlijke processen 
vinden plaats en beheer is dan ook minder noodzakelijk.

Het watersysteem wordt groter en daarmee minder gevoelig voor 
heftige buien.

Overige -

d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

De beschikbaarheid van kwalitatief goed water wordt vergroot. Dit is 
gunstig voor de landbouw in het gebied. Overigens is dit nu nog geen 
probleem, behalve voor het Zuiderpark in Rotterdam.

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid nabije 
woonmilieus

Omwonenden van de klimaatbuffer kunnen genieten van rijke, ruige na-
tuur	op	een	steenworp	afstand.	Omwonenden	kunnen	vrij	kanoën,	fiet-
sen en struinen. Voor een regio waar het bevolkingsaantal de afgelopen 
tien jaar verdubbeld is, is dat enorme winst.

Recreatieve mogelijkhe-
den

De recreatieve mogelijkheden zijn toegenomen. In het dichtbevolkte 
leefgebied van Rotterdam kunnen mensen (weer) kennis maken met na-
tuur. Kano excursies worden georganiseerd. 

Kosten waterbeheer Het Waterschap hoeft minder te bemalen in het gebied, doordat minder 
water vanuit de Oude Maas moet worden ingelaten voor het benodigde 
waterpeil. 

kosten terreinbeheer Er zijn grote grazers ingezet om het gebied jaarrond te beheren, maar 
het is de vraag of deze manier van beheren goedkoper is dan traditioneel 
maaibeheer. 

Beschikbaarheid wa-
ter landbouw in droge 
periodes

Door	het	flexibele	waterpeil	kan	de	landbouw	in	droge	periode	(kwalita-
tief beter) water uit het gebied onttrekken. 

Bufferen teveel water 
landbouw

Door	de	organisatie	van	een	flexibel	waterpeil	kan	er	meer	water	worden	
gebufferd tijdens natte perioden. 

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige -

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan ge-
bouwen

-

Overstromen riolen De realisatie van de klimaatbuffer zal misschien een zeer bescheiden bij-
drage leveren aan het voorkomen van overstorten in de regio. 

Temperatuur tijdens hit-
tegolven

-

Fijnstof -

Overige De klimaatbuffer heeft een goede voorlichtingsfunctie voor kinderen uit 
de stedelijke omgeving. Er is een jeugdeducatie programma gestart, in 
dit kader worden er veldlessen gegeven.  Er zijn al 1.400 kinderen en 200 
begeleidende volwassenen mee geweest met een veldles (natuurexpedi-
tie). Kinderen leren spelenderwijs over de natuur vlakbij huis en nemen 
vervolgens hun ouders enthousiast het gebied mee in.  
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5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Verbetering ruimtelijke kwaliteit

Versterking recreatieve belevingswaarden

Verbeteren zoetwater voorziening

Toename biodiversiteit

Verbeteren woonmilieu

Verbeteren waterkwaliteit

6. Overige beoogde effecten 

Voorbeeldfunctie

Op de lange termijn moet het project draagvlak en daadkracht genereren voor grootschalige waterbuf-
fering in IJsselmonde.

Nageleverde informatie: Winst van peilfluctuatie in de Zuidpolder, Gaatkensplas (Barendrecht) 
en Koedoodseplas (Albrandswaard)

Wat is de winst van de klimaatbuffer IJsselmonde?

 { Er is veel zoet water nodig binnen de dijkring IJsselmonde. Hier liggen stedelijke gebieden en lan-
delijk gebied. De Blauwe Verbinding is een waterroute opgezet vanwege de vraag naar schoon zoet 
water, dus de vraag naar schoon water is evident.

 { De klimaatbuffer opent de weg om voor een deel zelfvoorzienend te worden. Het watergebruik op 
IJsselmonde overstijgt de jaarlijkse regenval sterk. Er wordt heel veel water gebruikt voor doorspoe-
ling van gebieden. De klimaatbufferaanpak helpt door bewustwording van de noodzaak voor een 
duurzame waterhuishouding en het realiseert een begin van die duurzame waterhuishouding. 

 { De gehele klimaatbuffer bestaat uiteindelijk uit 1000 ha waarin water gebufferd kan worden zonder 
dat bestaande functies er last van hebben. Het geheel is meer dan de som der delen.

Wat	is	de	winst	van	flexibel	peil	in	de	Zuidpolder?

 { Het watersysteem wordt robuuster en beter bestand tegen toekomstige ontwikkelingen (langere 
droge periodes, vaker verziltende Oude Maas)

 { De buffercapaciteit voor zware regenval wordt sterk vergroot.

 { De	Zuidpolder	wordt	een	recreatiegebied	waarin	het	waterpeil	dusdanig	kan	fluctueren	dat	flora	en	
fauna ‘van zelf’ interessanter worden en er natuurlijke waterzuivering ontstaat. Dat is winst voor de 
recreanten.

 { Bovendien stroomt het relatief vieze water uit de noordelijke woonwijken niet langer de Zuidpolder 
in. Dus dat geeft nog meer winst voor de waterkwaliteit.

 { Ook	 in	de	Gaatkensplas	en	Koedoodseplas	 levert	de	koppeling	met	de	peilfluctuatie	 in	de	Zuid-
polder	winst	op:	peilfluctuatie	zorgt	voor	schoner	water,	voor	meer	variatie	in	plantengroei	en	een	
visueel veel interessanter gebied. 

Wat is de winst van de klimaatbuffer Binnenland (Albrandswaard)?

 { Het watersysteem wordt robuuster: de buffercapaciteit voor zware regenval wordt vergroot.

 { De Koedood vergroot zijn waterzuiverend vermogen.

 { Er wordt een begin gemaakt met het toegankelijk maken van dit type klimaatbuffers voor het pu-
bliek 
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Bijlage 1A-11  
Kennisinventarisatie Rivierklimaatpark IJsselpoort

Contacten

Wim Goedhart, W.Goedhart@Natuurmonumenten.nl., 026-3523443, 06-21510990

1. Samenvatting
Natuurmonumenten is i.s.m. Staatsbosbeheer begonnen met de ontwikkeling van het Rivierklimaatpark 
‘IJsselpoort’ ter hoogte van de stedelijke agglomeratie Arnhem-Westervoort-Velp-Rheden. In dit project 
gaat Natuurmonumenten buiten de gebaande paden. Naast de rol van terreinbeheerder stelt ze zich op 
als ‘groene ontwikkelaar’. Het Rivierklimaatpark zal niet in één klap worden uitgevoerd. De beschikbare 
financiële	middelen	zijn	niet	toereikend	en	men	heeft	gekozen	voor	een	‘zwaan-kleef-aan’	benadering,		
waarbij in de loop der tijd initiatieven van verschillende partijen leiden tot een samenhangend en aan-
trekkelijk gebied. Onderhavig project is in de planningsfase, nog niet in uitvoer.

Het eerste pilotproject is de Velperwaard, strategische gelegen tussen Veluwemassief en IJsselvallei, 
grenzend aan de bebouwde gebieden van Velp en Rheden. In de Velperwaard heeft Natuurmonumen-
ten circa 25 ha grond gekocht en is momenteel met andere grondeigenaren/agrariërs een inrichtings-
plan aan het ontwikkelen. Hier wordt landbouw omgezet in natuur. Op de plekken waar nu nog kades 
en zomerdijken de rivier begrenzen, komt ruimte voor een riviermoeras. 

Het tweede pilotproject ligt in Westervoort-Noord. De inrichting van deze uiterwaard levert een bijdrage 
aan de op termijn mogelijk noodzakelijke extra doorstromingsmogelijkheden van water. Daarnaast biedt 
het een ecologische dooradering in de stroomrichting van de rivier, en vergroot het de toegankelijkheid 
voor recreanten. Om dit doel te bereiken zal er mogelijk een ruimtelijke herschikking van functies op 
bestaande bedrijfslocaties moeten plaatsvinden. In Westervoort Noord is 9 ha grond verworven, deze 
grond zet Natuurmonumenten mogelijk in bij het aanpassen van bedrijvigheid in het gebied.  

De Koppenwaard, bij Lathum en bij de Steeg zijn toekomstige locaties voor herinrichting binnen Rivier-
klimaatpark IJsselpoort. Voor het bestaande natuurgebied De Vaalwaard is momenteel een inrichtings-
plan in uitvoering gericht op natuur – en klimaatdoelen.  

2. Verwachte effecten
•	 Het Rivierklimaatpark anticipeert op de klimaatsverandering door op termijn voldoende ruimte te 

bieden aan water van 16.000m³ (huidig) naar 18.000m³ doorstroom, waardoor afwatering van de 
IJssel op het IJsselmeer bij afwateringspieken minder problemen veroorzaakt. Pieken van afwatering 
worden hiermee opgevangen. Als er niets wordt gedaan zal het water in de IJssel in de toekomst op 
sommige plaatsen 40-55 cm stijgen.

•	 Toename biodiversiteit, door toename natuurlijke processen
•	 Een gevarieerd en toegankelijk uiterwaardengebied waar mensen waarde aan hechten
•	 Verkoeling stedelijk gebied
•	 Publiek en privaat initiatief ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de betrokkenheid
•	 Een direct verband tussen het nieuwe landschap en bewustwording van klimaatverandering

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Om het belang van migratiemogelijkheden voor behoud van de biodiversiteit bij klimaatverandering 
aan	te	tonen	zal	een	nulmeting	van	de	flora	en	fauna	ter	plaatse	van	de	pilots	worden	uitgevoerd	en	zal	
een monitoring programma worden opgesteld. De lokale (afdelingen van) natuurorganisaties worden 
benaderd om hier een bijdrage aan te leveren.
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4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Het Rivierklimaatpark IJsselpoort anticipeert op de verwachte hoge-
re watertoevoer vanuit het Pannerdens Kanaal (van 16.000m3/s naar 
18.000m3/s, Bron: Deltaprogramma Rivieren). Het project betreft 
geen waterberging, maar het biedt ruimte bij hogere rivierafvoeren 
(overstromingswater kan langer vast worden gehouden). Door vertra-
ging van het water kunnen aanvoerpieken worden gebufferd.  

Afwatering op zee De afwatering van de IJssel op het IJsselmeer gebeurt door de vertra-
ging van de afvoer met minder pieken, met minder risico’s.

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen (zee-
gras, oesterbanken, veen, etc.)

Als de heringerichte uiterwaarden gebruikt worden tijdens hoge 
piekafvoeren van de IJssel, zal er een andere vegetatie ontstaan. 

Verandering natuurlijke  
processen (sedimentatie)

Waar landbouw grond wordt ingezet voor het Rivierklimaatpark, zul-
len natuurlijke processen weer plaats gaan vinden, met  hopelijk sedi-
mentatie van rivieraanvoer tot gevolg.  

Overige

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of neer-
slagpiek (T= 10 of T=100)

In het pilotproject de Velperwaard kan overstromingswater, door herin-
richting van landbouw naar natuur, worden vastgehouden. Door kades 
te creëren en delen uit te diepen kan het water na hoogwater niet terug-
stromen en blijft het in het gebied gebufferd. 

De ruimtelijke herschikking van functies op bestaande bedrijfslocaties 
in het tweede pilotproject Westervoort Noord, levert een bijdrage aan 
extra doorstromingsmogelijkheden van water (piekafvoeren).

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen 
land-water

De natuurlijke overgangen zullen toenemen, doordat het rivierwater op 
meer plekken zal komen en voor meer natuurlijke overgangen zal zorgen. 
Water dringt door herinrichting van de uiterwaarden verder het land in. 

Verontreiniging, invloed 
op waterkwaliteit 

De landbouw in de Velperwaard watert in de huidige situatie af op de 
IJssel, dit gaat in de toekomst niet veranderen. Plekken die nu voorna-
melijk worden beïnvloed door kwel- en regenwater, zullen voedselrijker 
worden door de aanvoer van voedserrijk rivierwater. 

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil Het grondwaterpeil van de in te richten gebieden zal omhoog gaan tij-
dens en na een piekafvoer van de rivier.

Overige 

c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

De robuustheid van de natuurgebieden neemt toe. De IJsselpoort 
is een goede verbinding tussen de droge Veluwe en de IJssel. Daar-
naast wordt de robuustheid ook in de lengterichting van de rivier 
vergroot.Hiermee wordt de barrière in de migratiemogelijkheden 
van planten en dieren opgeheven zodat de biodiversiteit de op-
schuivende klimaatzones kan volgen.

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

Door andere inrichting van landbouwgrond , ontstaat er op ca 100 
ha aan natuurlijke klimaatbuffer. Hierdoor herstelt zich een veer-
krachtig watersysteem dat pieken in de wateraanvoer kan bufferen. 
Op natte plekken kan moeras ontstaan met gradiënten naar dro-
gere delen. 

Trekroutes van vogels of ande-
re organismen

Soorten kunnen met de inrichting van de IJsselpoort migreren van 
Veluwe naar rivier. Ook wordt de trekroute van organismen stroom 
op- en afwaarts versterkt. De hogere delen in de uiterwaarden kun-
nen als hoogwatervluchtplaats functioneren.  

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

De Velperwaard levert circa 45 ha nieuw leefgebied op, variërend 
van hardhoutooibos, rivierbegeleidende moerassen tot stroomdal-
graslanden waarbij populaties van typische riviergebonden soorten 
in omvang zullen toenemen.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

Soorten als kleine zilverreiger, kamsalamander, otter en bever kun-
nen zich in het gebied gaan vestigen. Doordat het in te richten ge-
bied voor een groot deel uit landbouw bestaat, zal de biodiversiteit 
toenemen wanneer het ecosysteem verandert in een natuurlijker 
systeem. De betekenis voor overwinterende ganzen blijft gehand-
haafd.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Men gaat in de heringerichte gebieden over van een traditioneel 
beheer naar een natuurlijk beheer, maar dit zal geen jaarrond  
begrazing betreffen.

Overige -
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d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet  
water

De beschikbaarheid van zoet water voor landbouw en natuur zal in de 
toekomst vergroot worden.

Beschikbaarheid koel-

water

-

Aantrekkelijkheid nabije 
woonmilieus

In	de	steden	kan	op	warme	dagen	de	temperatuur	flink	toenemen.	Door-
dat het gebied natuurlijker wordt ingericht zal de aantrekkelijkheid van 
het woonmilieu van Arnhem e.o. worden vergroot. De bewoners kunnen 
in en langs het water koelte vinden op de steeds vaker voorkomende 
hete dagen.

Recreatieve mogelijkhe-
den

De ambitie is om de ingerichte gebieden open te stellen voor het pu-
bliek. Een bezoek aan de Veluwezoom kan worden gecombineerd met 
een bezoek aan de IJsseluiterwaarden en er ontstaat een aantrekkelijk 
netwerk van paden in de uiterwaarden. De Velperwaard zal hier een for-
se impuls aan geven, wat zeker economische impulsen tot gevolg zal 
hebben.

Kosten waterbeheer Kosten zijn er nauwelijks, en deze zullen ook niet veranderen. Mogelijk 
kunnen kosten in andere gebieden worden voorkomen, vanwege bij-
drage aan grondwaterspiegelstijging in bebouwde omgeving. 

kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge peri-
odes

Agrariërs geven aan geen last van droge periodes te hebben

Bufferen teveel water 
landbouw

-

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige -

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen In de huidige situatie vindt er geen waterschade plaats aan gebou-
wen. De vraag is of met de inrichting de kwelstromen vanuit de 
Veluwe worden gestagneerd, waardoor er in het bebouwde gebied 
van Arnhem waterschade plaats kan vinden. 

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegol-
ven

Tijdens hittegolven kan het plangebied als verkoeling dienen voor 
stadsbewoners. 

Fijnstof Het struweel en bos  dat een kans gaat krijgen in het plangebied zal 
fijnstof	verminderen.	

Overige

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Opvangen van water tijdens piekafvoer van de IJssel

Toename biodiversiteit

Spin-off voor nieuwe projecten

Toename verkoelingsmogelijkheden omwonenden

Vergroting	migratiemogelijkheden	flora	en	fauna
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Bijlage 1A-12 
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer  
Kempen~Broek

Contacten

Ger van de Oetelaar. Ger.vandenoetelaar@ark.eu, 06-20447518
Denis Frissen, Denis.frissen@ark.eu, 06-30716598

1. Genomen maatregel(en)
Het project herstelt de bufferende werking van de voormalige doorstroommoerassen van het 
Kempen~Broek. Op strategische plekken in het gebied wordt grond aangekocht en ingericht ten be-
hoeve van waterberging. Er vindt kavelruil plaats tussen agrariërs en natuurontwikkelaars. Zo komen de 
voor de landbouw meest geschikte gronden in de handen van de agrarische gemeenschap en krijgt de 
natuur juist de nattere stukken grond. De heringerichte grond wordt vervolgens aangeboden aan par-
tijen, die belang hebben bij deze ontwikkeling (terreinbeherende instanties).  

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn:

•	 Grondverwerving via rechtstreekse aankoop of via vrijwillige kavelruil
•	 Inrichting van verworven grond (opruimen tussenrasters, afdichten van sloten om water vast te 

houden)
•	 Openstelling van de terreinen voor publiek en het loslaten van vrij levende kuddes grazers
•	 Communicatie via excursies, veldonderwijs
•	 Aanbieding van omgevormde terreinen aan partijen die daar belang bij hebben

Er zijn al gronden via vrijwillige kavelruil verworven en omgezet in natte natuur, maar het aankopen en 
omvormen van grond is een lopend proces. Er zijn momenteel nog geen omgevormde (natte natuur) 
gebieden door andere partijen gekocht.

2. Verwachte effecten
Op de lange termijn zal er een hoogwaardig grensoverschrijdend natuur- en recreatiegebied gereali-
seerd zijn dat zich aan weerszijden van de A2 uitstrekt over een oppervlakte van ruim 25.000 hectare. 
Dit waterrijke natuurgebied buffert de waterhuishouding van landbouwgebieden in Midden-Limburg 
en Oost-Brabant en voorkomt wateroverlast in benedenstrooms gelegen stedelijke gebieden, zoals 
die van Maaseik, Weert, Eindhoven en Den Bosch. Het grond aankopen is een voortdurend proces, 
waarbij landbouwgrond wordt omgezet in natuur. 

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Monitoring waterkwaliteit maakt deel uit van het reguliere werkpakket van Waterschap de Hollandse 
Delta.
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4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren De herstelde doorstroommoerassen bieden sponswerking  en 
kunnen water vasthouden en vertraagd afvoeren naar bene-
denstroomse gebieden.  

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel en 
polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/waterkering -

Verandering organismen (zeegras, 
oesterbanken, veen, etc.)

-

Verandering natuurlijke processen 
(sedimentatie)

-

Overige

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer/neerslagpiek Vooral benedenstrooms zullen lage zomerafvoer en hoog-
waterpieken minder effect hebben op het watersysteem, om-
dat deze door herinrichting bovenstrooms worden afgevlakt. 

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-water Natuurlijke overgangen land-water zullen toenemen. In de 
agrarische gebieden is daar nu geen ruimte voor, maar ruim-
te ontstaat en natuurlijke processen zorgen voor een natuur-
lijke overgang van water en land. 

Verontreiniging, invloed op water-
kwaliteit 

Door zuivering van het water in de natuurgebieden zal de 
waterkwaliteit benedenstrooms toenemen. 

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil Grondwaterpeil zal en mag in de heringerichte gebieden 
omhoog gaan, door het veranderde gebruik (van landbouw 
naar natuur) is dit ook mogelijk.

Overige -

 

c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Versnipperende natuurgebieden worden weer met elkaar verbon-
den (noord-zuid richting) door aankoop en herinrichting naar natte 
natuur. Er zal een aaneengesloten natuurgebied van bijna 20 km 
lengte en een omvang van meer dan 7.000 hectare ontstaan. Zo 
ontstaat er een keten van natuurgebieden, met goede migratie 
mogelijkheden	voor	flora	en	fauna,	waarvan	hun	leefgebied	zal	ver-
schuiven i.v.m. het veranderende klimaat. Het project draagt bij aan 
de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur.

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

De veerkracht van het systeem neemt toe, de migratiemogelijkhe-
den	voor	flora	en	fauna	worden	met	de	herinrichting	verbeterd,	en	
water kan beter geborgen worden (sponswerking neemt toe). De 
herinrichting sorteert voor op een veranderend klimaat.

Trekroutes van vogels of an-
dere organismen

Drooglegging van de voormalige doorstroommoerassen heeft ge-
leid voor een barrière voor migrerende planten- en diersoorten. 
Herstel van gronden naar natte natuur heft deze barrière en heft 
de noord-zuid corridor, die bij klimaatsverandering zo belangrijk 
is, weer op. 

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

De natuurlijke vegetatiestructuur  wordt hersteld. Er ontstaat plek 
voor moerassen, beekdalen, broekbossen, ruigten en struwelen.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

Door het afdichten van ontwateringssloten wordt het natuurlijk sys-
teem hersteld en daarmee het leefgebied van soorten als boomkik-
ker, weerschijnvlinder, bosbeekjuffer, otter, wilde zwijnen, bevers.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid De heringerichte gebieden worden begraasd met runderen (de tau-
ros, een zo goed mogelijk op de uitgestorven oeros lijkend rund)

Overige -
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d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet water -

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije 
woonmilieus

Het gebied biedt betere recreatiemogelijkheden, en zal daarom zorgen 
voor een aantrekkelijker woonmilieu.

Recreatieve mogelijkheden Voor	de	recreatie	biedt	het	fijnmazige	landschap	van	zandbruggetjes	
en	natte	 valleien	een	 ideale	 infrastructuur	 voor	wandelen,	fietsen	en	
wellicht in de toekomst ook voor kanovaren. 

Kosten waterbeheer 

kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge perio-
des

De landbouw in het gebied kan gebruik maken van de herstelde spons-
werking in het gebied en is hierdoor minder kwetsbaar voor verdro-
ging, de zoetwatervoorraad wordt namelijk vergroot.

Bufferen teveel water land-
bouw

-

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige -

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen Met dit project wordt de waterhuishouding verbeterd en dit voor-
komt mogelijk toekomstige wateroverlast in Maaseik, Weert, Eindho-
ven en Den Bosch.

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hitte-
golven

-

Fijnstof -

Overige -

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Toename robuustheid natuurgebied

Grootschalige waterberging

Toename	leefgebied	flora	en	fauna

Verbetering	migratiemogelijkheden	flora	en	fauna

Voorkomen van wateroverlast benedenstrooms

Vermindering van schade in de landbouw (droogte)
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Bijlage 1A-13  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer ‘Een groene 
en veilige Oesterdam’

Augustus 2012

Contacten

Bjorn van den Boom (projectleider), Natuurmonumenten
06-51154386, B.vandenBoom@Natuurmonumenten.nl 
Andries van Eckeveld, Stroming
06-53862354, andries@innovita-advies.nl

Documentatie

•	 Projectopdracht ‘een groene en veilige Oesterdam’ 
•	 Communicatieplan Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam v2
•	 Verslag Brainstorm Communicatie Oesterdam
•	 Rapport ‘Perspectief Natuurlijke keringen’ + bijlage, Ecoshape

Interview

7 augustus 2012, telefonisch interview met Bjorn van den Boom

1. Korte beschrijving
Deze klimaatbuffer maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Oosterschelde. Het is een van de groot-
ste natuurgebieden van Nederland. Met name de zogenaamde intergetijdengebieden1 maken het tot 
zeer waardevolle natuur. Ook zorgen de intergetijdengebieden voor een sterke demping van de golf-
slagwerking op de dijken achter de stormvloedkering, en dragen daarmee bij aan de veiligheid van het 
achterland. 

Oesterdam met de zandplaat in zuidwestelijke deel van het gebied (foto: Loes de Jong)

1   Intergetijdengebieden zijn zandplaten, schorren en slikken die tijdens vloed via de geulen (grotendeels) onder water 
lopen en bij eb weer droogvallen. De dynamische natuur die daar ontstaat is bijzonder waardevol en biedt veel voedsel 
voor kleine steltlopers. Gemeten naar het aantal kleine steltlopers is de Oosterschelde een essentiële voedselplek op de 
West-atlantic	flyway	die,	net	als	de	Waddenzee,	van	internationaal	belang	is	.	
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De intergetijdengebieden bestaan dankzij twee uitgebalanceerde processen, die samen zorg dragen 
voor de instandhouding van deze waardevolle natuur. Door het instromende zeewater wordt sediment 
vanuit de geulen meegenomen en afgezet op de zandplaten. Het uitstromende water, vooral bij hoog-
water en storm, voert zand af naar de geulen. Hierdoor vindt zowel opbouw als afbraak van de interge-
tijdengebieden plaats en ontstaat de dynamische natuur.  

De aanleg van de stormvloedkering heeft (onbedoeld) tot effecten geleid die het voortbestaan van de 
intergetijdengebieden sterk negatief beïnvloedt. Dit negatieve effect staat wel bekend als ‘zandhonger’. 
Ondanks dat de stormvloedkering de getijdenwerking in de achter de kering liggende zeearm heeft be-
houden, is er toch 30% minder zeewater dat de Oosterschelde in- en uitstroomt. Als gevolg daarvan zijn 
de geulen overgedimensioneerd ten opzichte van de huidige hoeveelheid instromend water. De water-
massa die bij vloed het bekken instroomt heeft tegenwoordig onvoldoende kracht om nog sediment ‘op 
te pakken’ en op de platen te leggen. Door windwerking en uitstromend water erodeert er wel sediment 
van de platen naar de geulen. Het afbraakproces gaat door, terwijl de opbouw niet meer plaatsvindt. 
Daarnaast speelt mee dat de zeespiegel stijgt (circa 1 cm/jaar), waardoor het bestaande intergetijdege-
bied sowieso een steeds kleinere droogvaltijd kent (daling van het maaiveld). Volgens berekeningen van 
Rijkswaterstaat leidt de combinatie van deze factoren effectief tot een afname van de oppervlakte aan 
schorren, slikken en zandplaten met 50 tot 100 ha/jaar. Zonder ingrijpen zal in 2060 het intergetijdege-
bied in de Oosterschelde gedecimeerd zijn tot zo’n 1.100 hectare.

Tijdens vloed overstroomt het grootste deel van het intergetijdegebied (foto: A. van Eckeveld) 

Om de veiligheid van de Oesterdam te waarborgen, is de glooiing van de dijk in 2012 civieltechnisch ver-
sterkt. In combinatie met deze dijkversterking wordt de natuurlijke klimaatbuffer ‘een groene en veilige 
Oesterdam’ gerealiseerd. Dit project biedt een innovatieve oplossing om de levensduur van de dijk met 
circa 25 jaar te verlengen, met als positief neveneffect winst voor de natuur en voor het maatschappelijk-
economisch medegebruik. 

De essentie van de klimaatbuffer is het aanbrengen van circa 500.000 m3 zand, dat uit lokale afgra-
vingsprojecten beschikbaar komt. Gevolg is minder directe golfwerking op en aantasting van de dijk en 
daardoor kan het onderhoud met 25 jaar worden uitgesteld. Dit is een innovatieve oplossing, aangezien 
nooit eerder op deze schaal is geïnvesteerd in dijkbehoud middels voorlandversterking. Er is beperkte 
ervaring opgedaan in de Oosterschelde met 60.000 en 100.000 m3 zandsuppletie op respectievelijk de 
Schelphoek en de Galgenplaat. De ontwikkelingen op de Galgenplaat zijn de afgelopen jaren intensief 
gemonitoord en deze kennis is benut bij het ontwerp van de zandsuppletie bij de Oesterdam. Als ge-
volg daarvan is besloten om het zand voor deze klimaatbuffer met name op de huidige plaatranden te 
suppleren (en niet midden in het gebied, waardoor het bestaande bodemleven zoveel mogelijk intact 
gehouden kan worden). De natuurlijke golfwerking zal ervoor zorgen dat het zand gedurende 20 jaar 

geleidelijk over het intergetijdengebied verspreid wordt, waarmee de daling van het maaiveld wordt 
tegengegaan. 

Daarnaast worden semi-natuurlijke Oesterriffen aangelegd in het noordwestelijke deel van het gebied. 
Deze hebben primair tot taak om wegspoelend zand in te vangen, maar zijn ook goed te gebruiken voor 
oesterbroed, waardoor ze een positieve bijdrage leveren aan de oestersector. 

Omdat deze aanpak innovatief van aard is, zit er onzekerheid in de uiteindelijke ontwikkelingen. De ter-
mijn van het uitgestelde onderhoud kan in de praktijk anders uitpakken: het zou ook 20 jaar kunnen zijn 
maar evengoed 40 jaar. Mocht de oplossing succesvol blijken te zijn, dan is deze ook toepasbaar in ver-
gelijkbare gebieden in de Oosterschelde en daarbuiten (op termijn ook in de Waddenzee bijvoorbeeld). 

Activiteiten  

In de winter van 2012/2013 wordt het zand in twee nabijgelegen geulen gewonnen en op het projectge-
bied gesuppleerd. Er is beperkte vertraging geweest, veroorzaakt door aanpassing van het plan voor de 
zandsuppletie en noodzakelijke uitwerking/voorbereiding van de afgravingsgebieden. Daardoor is ook 
het vergunningentraject later van start gegaan. 

In 2013 worden ook de genoemde Oesterriffen in het noordwestelijk deel van het gebied aangelegd. 

De verwachting is dat medio 2013 de klimaatbuffer wordt opgeleverd, conform de beschikking. 

2. Verwachte effecten
•	 Zandsuppletie zorgt voor het in stand houden van de droogvaltijd van de platen, schorren en slikken 

gedurende 25 jaar (hierin zijn zowel de effecten van de zandhonger, als van de zeespiegelstijging 
meegenomen).

•	 Een goed werkend intergetijdengebied vermindert de golfslag op de Oesterdam, waardoor tech-
nisch onderhoud aan de Oesterdam voor tenminste 25 jaar uitgesteld kan worden. 

 

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Vanaf de realisering van de klimaatbuffer is er langjarige monitoring voorzien, juist om de effecten van 
deze innovatieve oplossing goed te kunnen vastleggen. Er wordt gemonitoord tijdens: 

de aanleg o.a. bodemhoogte mosselpercelen, productiegewicht op nabijgelegen mosselpercelen,
  zwevende stof rond platen/slikken
periodiek  stroomsnelheid op de platen, slikken en in de geulen, en golven 
continue vogels, bodemdieren, sedimentatie en erosie processen, samenstelling van 
  sedimentatie, golfhoogte,  -richting en –periode, bodemhoogte van platen/slikken 

Om de morfologie van de platen continue te monitoren wordt gebruik gemaakt van Argus videomoni-
toring op hoge frequentie. Voor de biologische monitoring wordt gebruik gemaakt van een BIO-camera. 
Deltares verwerkt de gegevens die vanuit het gebied worden verzameld. Met deze monitoring wordt 
aangesloten bij de voorbereiding en besluitvorming die gaande is in het kader van de MIRT Verkenning 
Zandhonger. 
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4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect Aanwezig in veldproject?

Hoge beek- en rivierafvoeren -

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

Buitendijkse droogvaltijd in stand houden, ipv de daling met ge-
middeld 2-3 cm/jaar

Stabiliteit zeewering/waterke-
ring

De intergetijdengebieden spelen een grote rol in het dempen van 
de golfslag op de Oesterdam. De klimaatbuffer draagt bij aan de 
instandhouding van de intergetijdengebieden en daarmee aan de 
levensduur van de zeewering. 

Verandering organismen (zee-
gras, oesterbanken, veen, etc.)

De beoogde aanleg van de klimaatbuffer voorziet ook in de aan-
leg van semi-natuurlijke oesterriffen aan de Noordwestkant van de 
Oesterdam. 

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

De klimaatbuffer draagt bij aan de instandhouding (voor naar ver-
wachting 25 jaar) van bestaande natuurlijke processen, waarbij de 
sedimentatie een belangrijke rol speelt. 

Overige De innovatieve oplossing biedt veiligheid voor naar verwachting 
25 jaar. In de praktijk zal blijken in hoeverre de verwachte termijn 
gehaald gaat worden. Daarom is deze pilot van groot belang voor 
de toekomstige ontwikkeling van de kustverdediging.  

b. Effecten op het watersysteem

Effect Aanwezig in veldproject?

Lage zomerafvoer -

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek 
(T= 10 of T=100)

- 

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-
water

Door het instandhouden van zandplaten, schorren en slikken blij-
ven deze waardevolle overgangszones in stand.

Verontreiniging, invloed op wa-
terkwaliteit 

-

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil -

Overige -

c. Effecten op de natuur

Effect Aanwezig in veldproject?

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Versterking van robuustheid van het intergetijdengebied voor 
naar verwachting 25 jaar als gevolg van de zandsuppletie. 

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

De veerkracht van het systeem is door de aanleg van de storm-
vloedkering tot het nulpunt gedaald. De zandhonger en zeespie-
gelstijging zijn daar debet aan. Aangezien nieuwe zandsuppleties 
in de toekomst mogelijk blijven, kan de huidige klimaatbufferaan-
pak weer worden ingezet en de klimaatbuffer meegroeien met de  
klimaateffecten.  

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

De klimaatbuffer zorgt ervoor dat steltlopers en zeehonden voor 
25 jaar kunnen blijven fourageren, rusten en/of zogen. Het gebied 
is van grote betekenis voor bodemdieren. 

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Geen verandering, maar instandhouding van het intergetijdenge-
bied.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

De aanleg van Oesterriffen zal bijdragen aan de handhaving van 
de oester in dit gebied. Door de instandhouding van het inter-
getijdengebied blijft voor kwetsbare soorten een goed en groot 
leefgebied beschikbaar.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Na het aanbrengen van het zand is er geen beheer nodig.

Overige - 
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d. Economische effecten 

Effect Aanwezig in veldproject?

Beschikbaarheid zoet 
water

-

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid na-
bije woonmilieus

Voor mensen in de regio is een rijk en dynamisch natuurgebied binnen 
handbereik. 

Recreatieve mogelijk-
heden

De instandhouding van het intergetijdengebied geeft ruimte voor recreatie 
(watersport, wandelen, vogelaars). Daarnaast gebruiken leden van Sportvis-
serij Nederland de spitlocatie (voor aas). Hiervan wordt door circa 10.000 
mensen per jaar gebruik gemaakt.   

Kosten waterbeheer Het suppleren van platen is aanzienlijk goedkoper dan gangbare herstel- 
en versterkingswerkzaamheden aan bestaande dijken. Volgens het rapport 
‘Perspectief Natuurlijke Keringen’ blijkt uit studies dat voor ongeveer de 
helft van de dijken in de Oosterschelde zandsuppletie kosteneffectiever is. 
Wel is de kanttekening gemaakt dat in alle gevallen sprake is van maatwerk 
en	dat	de	financiële	aspecten	daar	ook	van	afhangen.

Kosten terreinbeheer Zie ´Kosten waterbeheer´

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge pe-
riodes

-

Bufferen teveel water 
landbouw

-

Verandering groeisei-
zoen

-

CO2-opslag -

Overige De aanleg van extra oesterriffen in de Oosterschelde zorgt voor een impuls 
voor de oesterkwekerij en -visserij. De kweek van oesters is afhankelijk van 
de Oosterschelde en het Grevelingenmeer (vanwege de optimale omstan-
digheden ter plaatse).  

e. Effecten leefklimaat

Effect Aanwezig in veldproject?

Waterschade aan ge-
bouwen

-

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hit-
tegolven

Tijdens hittegolven zou het gebied aantrekkelijk kunnen zijn om de hete 
bebouwde omgeving te ontvluchten (dagrecreatie). 

Fijnstof -

Overige -

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Veiligheid: door de instandhouding van het maaiveld blijven 
de intergetijdengebieden intact, waardoor er een dempende 
invloed van de getijden op de Oesterdam zal zijn voor naar ver-
wachting 25 jaar (het is een pilot, de tijdsduur kan anders uit-
pakken, het dempende effect is zeer aannemelijk).

Kosten: de aanleg + het onderhoud van deze klimaatbuffer zal 
zeer waarschijnlijk budgetneutraal of goedkoper kunnen zijn 
dan de gangbare oplossing voor de Oesterdam (herstel en ver-
sterking van de bekleding).

Natuur: door de instandhouding van het intergetijdengebied 
blijft zeer waardevolle, dynamische natuur voor de tijd van naar 
verwachting 25 jaar behouden. 

Economie: de aanleg van oesterriffen voor oesterbroed en de 
impuls voor recreatie (wandelen, vogelen en sportvisserij) zijn 
extra effecten die door de aanleg van de klimaatbuffer ontstaan 
of worden behouden. 

Leefklimaat: het gebied kan tijdens hittegolven een rol spelen 
voor dagrecreatie (ontvluchten van de hete bebouwde omge-
ving)
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6. Overige beoogde effecten 
Vanwege de innovatieve aspecten aan deze klimaatbuffer is de communicatie over de klimaatbuffer een 
belangrijk thema. Door een kleine werkgroep is een aanzet voor een communicatiestrategie gegeven, 
met goede ideeën om de klimaatbuffer helder te communiceren. 

Bij succes – dat o.a. moet blijken uit de monitoring – is deze oplossing interessant voor de bescherming 
en instandhouding van dergelijke buitendijkse natuurgebieden, zowel in Nederland (bijvoorbeeld het 
Waddengebied) als daarbuiten. De BV Nederland kan de kennis uit deze projecten benutten in haar in-
ternationale contacten. Daarbij kan tegelijk meegelift worden op de goede positie van de Nederlandse 
kennis en kunde rondom bescherming tegen water. De integrale aanpak van veiligheid, natuur én recre-
atie vormt een interessante mix.  

De klimaatbuffercoalitie werkt in dit project samen met diverse partijen om deze kennis te verzamelen 
en verder te ontwikkelen. Dat zijn in elk geval de volgende partijen: 

•	 Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat Zeeland

•	 Projectbureau Zeeweringen

•	 Provincie Zeeland

•	 Deltares 

•	 Imares

•	 Oester- en mosselsector

•	 Gemeenten

•	 Sportvisserij Nederland

•	 Overige geïnteresseerden en belanghebbenden
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Bijlage 1A-14  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Ooijen-Wanssum

Augustus 2012

Contacten

Marcel Vermeulen, projectleider, Staatsbosbeheer, 06-52511819, m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl
Andries van Eckeveld, Stroming, 06-53862354, andries@innovita-advies.nl 

Documentatie

•	 Aanvraag subsidieverlening  Pilot Natuurlijke Klimaatbuffers 2009 tbv Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum 
Klimaatbuffer Oude Maasarm (brochure van o.a. SBB)

•	 www.wikipedia.nl
•	 www.ooijen-wanssum.nl

Interview

Op 14 augustus interview met Marcel Vermeulen, kantoor SBB te Tilburg

1. Korte beschrijving
Zware en langdurige regenval in het stroomgebied van de Maas zorgde in 1993 en 1995 voor extreme 
overstromingen van de Maas in Nederland. Deze ‘regenrivier’ veroorzaakt regelmatig hoogwater als ge-
volg van overvloedige regenval in de wintermaanden, maar staat zomers vaak laag. Als reactie op deze 
extreme overstromingen is er gewerkt aan een plan voor de Maas: het Maasverdrag uit 1994 dat later 
overgegaan is in het Grensmaasverdrag uit 1995 (in samenwerking met België). In het Grensmaasver-
drag gaat het niet alleen om veiligheid, maar tevens om ecologie, recreatie en drinkwater.

Tussen Ooijen en Wanssum in ligt, parallel aan de Maas, een oude Maasarm die vroeger (voor 1996) 
overstroomde bij hoogwater. De bewoners in het vrij laag gelegen gebied kregen daardoor veel met 
wateroverlast te maken. Na de extreme jaren 1993 en 1995 is in 1996 de betreffende Maasarm door een 
kade afgesloten van de Maas. Het resultaat is aanzienlijk minder wateroverlast in het gebied, maar er 
dreigt nu een ander gevaar: er treedt bij hoogwater een sterke piekverhoging op van de waterstand in 
de hoofdstroom van de Maas.

Om deze nieuwe problematiek – mede in het licht van het Grensmaasconcept en ‘Ruimte voor de rivier’  –    
het hoofd te bieden, is een integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum opgesteld, met aandacht 
voor veiligheid, natuur, leefbaarheid in Wanssum, en economie/ontwikkeling. SBB-project ‘klimaatbuf-
fer Ooijen-Wanssum’ is een belangrijk onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. De essentie van de 
klimaatbuffer is dat de oude Maasarm weer kan volstromen, wanneer er hoogwater is in de Maas. De 
aanvullende maatregelen uit de integrale gebiedsontwikkeling moeten omwonenden beschermen te-
gen wateroverlast. 

Deze klimaatbuffer voorziet in een gedeeltelijke reactivering van de oude Maasarm, te weten op de 
gronden van SBB. Het betreft een gebied van circa 80 ha.  Het totale oppervlak van de Oude Maasarm 
met bestemming natuur/recreatie (EHS status) bedraagt circa 375 ha. Omdat de voor de klimaatbuffer 
benodigde gronden in bezit zijn van SBB, kan er relatief snel gestart worden.
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Omdat de klimaatbuffer onderdeel is van de grotere gebiedsontwikkeling, zal de functie van ‘stromende 
rivier’ pas gerealiseerd kunnen worden als ook de andere onderdelen van de gebiedsontwikkeling zijn 
gerealiseerd. Dat zal naar verwachting over 5-7 jaar zover kunnen zijn. De belangrijkste deelprojecten in 
de gebiedsontwikkeling zijn: 

•	 aanleg kades rondom woonkernen ter voorkoming van wateroverlast
•	 verwerving van de EHS gronden en inrichting daarvan (provincie Limburg); is mede afhankelijk van 

het beschikbare budget voor grondverwerving 
(is inmiddels opgestart volgens  www.ooijen-wanssum.nl) 

•	 graven van hoogwatergeulen in het uiterwaardengebied
•	 verwijderen van de kade uit 1996 die de Maasarm afsluit van de Maas

Het is de bedoeling dat SBB het gehele gebied zal beheren, wanneer dit is verworven en ingericht. 

Activiteiten klimaatbuffer
De activiteiten zijn uitbesteed aan een aannemer en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse project-
leiding is door DLG genomen. De volgende activiteiten zijn in het project voorzien: 

1. Op de gronden van SBB wordt een circa 2,6 km lange geul uitgegraven in de oude Maasarm. 
2. Aan weerszijden van de geul wordt de Maasarm natuurlijk ingericht (open landschap).
3. Er worden nieuwe recreatievoorzieningen gecreëerd.

1. Uitgraven geul

Op het terrein van SBB wordt sinds mei 2012 gegraven aan de geul en deze is medio augustus 2012 
voor een belangrijk deel al uitgegraven. De geul wordt 2,6 km lang (maar is op enkele plaatsen onder-
broken, omdat de SBB gronden niet volledig aaneengesloten zijn). De breedte is gemiddeld 60 meter 
en de diepte 1,2 meter, maar varieert behoorlijk (tot zeer lokaal 2,5 meter diep). Er is voor een relatief 
diepe geul gekozen om begroeiing erin te voorkomen. Normaliter zal er helder en schoon grond- en 
regenwater in staan. 

De wegen die van zuid naar noord het gebied doorsnijden, liggen wat hoger en vormen daarmee dam-
men die de geul segmenteren. Door bestaande sloten (die overtollig water direct aan de Maas afgeven) 
te dempen en door de segmentatie in de geul, wordt water langer vastgehouden in het gebied. Ook 
wordt het grondwaterpeil omhoog gebracht. Daarmee draagt de klimaatbuffer bij aan de antiverdro-
gingsdoelstellingen van de provincie Limburg. De afwatering van nabijgelegen landbouwarealen ver-
loopt via het bestaande (eventueel beperkt aangepaste) afwateringsysteem. 

Reconstructie van de geul (foto en -bewerking: Dirk Oomen)

2. Inrichting van de Maasarm

De totale Maasarm is gemiddeld ongeveer 300 meter breed en zal een natuurlijke inrichting krijgen. Zo 
zal op de laagste delen een moerasgebied kunnen ontstaan. In de hoger gelegen delen zal alleen over-
stroming plaatsvinden bij hoogwater in de Maas. Daar zullen bloemrijke graslanden zich ontwikkelen. 
Doordat de bestaande bosgebieden natter worden, zullen deze zich naar verwachting gaan ontwikkelen 
richting broekbos. 

Als gevolg van het kwelwater dat in het gebied aanwezig is, zal de natuurontwikkeling spontaan verlo-
pen en leiden tot een hoge natuurwaarde met bijbehorende soortenrijkdom. 

Er is actief beheer nodig om het gebied open te houden voor een goede doorstroming bij hoogwater 
in de Maas. SBB is van plan om daarvoor begrazing toe te passen, waardoor de beheerkosten voor SBB 
zeer beperkt zijn. De inzet van runderen (en/of paarden) moet de bosontwikkeling afremmen en levert 
meer gevarieerde natuur op (meer natuurlijke gradiënten in het landschap). Daarnaast voegt dat waarde 
toe voor de recreatie. 

3. Recreatievoorzieningen

De klimaatbuffer biedt ook goede kansen voor uitbreiding van de recreatie in het gebied. Zo wordt het 
wandelnetwerk uitgebreid (o.a. wandelmogelijkheden in de lengterichting van de geul). Er komen knup-
pelpaden in het meer moerasachtige gebied en in de natte broekbossen. Ook zijn wandelpaden op een 
dijk voorzien in de natte gebieden en worden er mogelijkheden voor struinnatuur gemaakt. Nieuwe 
uitkijkposten bieden een goed overzicht over het gebied. 

4. Verwachte effecten
Na realisatie klimaatbuffer:

•	 Langer vasthouden van grondwater/regenwater in het projectgebied
•	 Verhoging van het grondwaterpeil in het projectgebied
•	 Door aaneensluiting van de gebieden ontstaat robuuste natuur, die door het schone water een 

groot zelfontwikkelend en –herstellend vermogen heeft
•	 Vergroting van de biodiversiteit
•	 Interessant recreatiegebied met bijbehorende economische bedrijvigheid
•	 Verbetering van woon/werk omgeving in de regio
•	 Omdat de klimaatbuffer nog in 2012 gerealiseerd kan zijn (alle gronden voor het projectgebied zijn 

van SBB), kan dit project een katalyserende werking hebben voor de overige onderdelen van de 
integrale gebiedsontwikkeling.

Na realisatie integrale gebiedsontwikkeling:

•	 Piekverlaging van circa 40 cm bij hoogwater in de Maas met een stroomopwaarts effect van  
40 km tot aan Roermond 

•	 Versterking van de overige genoemde effecten door benutting van de gehele Oude Maasarm
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5. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
In het kader van de subsidie voor de klimaatbuffer zijn geen afspraken gemaakt over monitoring. SBB 
wil monitoring uitvoeren om het beheerplan daarop te kunnen afstemmen. Gedacht wordt aan enkele 
keren	per	jaar	inventariseren	van	vogels	en	flora.	Het	plan	voor	monitoring	en	beheer	moet	nog	ontwik-
keld worden. 

Omdat SBB waarschijnlijk ook zorg gaat dragen voor het beheer van de nog aan te kopen terreinen door 
de provincie, zal in het kader van de verantwoording aan de provincie ook monitoring een plaats krijgen. 

6. Effecten van klimaatverandering
In deze tabellen wordt uitgegaan van de klimaatbuffer op zichzelf. Eventuele effecten die verwacht wor-
den na realisatie van de totale gebiedsontwikkeling, worden apart benoemd. 

a. Effecten op de veiligheid

Effect Aanwezig in veldproject?

Hoge beek- en rivierafvoe-
ren

Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal de oude Maas-
arm bijdragen aan piekverlaging in de Maas bij hoogwater. Samen 
met de te graven hoogwatergeulen in het uiterwaardengebied zal er 
een piekverlaging van circa 40 cm bereikt worden.  Naar verwachting 
eens per 3-6 jaar zal de oude Maasarm meestromen met de Maas. 
Met deze maatregelen is het gebied IVM-proof1. 

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, 
veen, etc.)

-

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Na realisatie van de gebiedsontwikkeling zal er naar verwachting 
eens per 3-6 jaar water door de Maasarm stromen. Een stromende 
geul die ruimte heeft, zal het landschap plaatselijk opnieuw vorm ge-
ven en daarmee bijdragen aan landschappelijke diversiteit en de na-
tuurontwikkeling in het gebied. De afvoercapaciteit van de geul (ten 
opzichte van een droge strook land) is groter doordat ‘water over 
water’ sneller stroomt. 

Overige -

b. Effecten op het watersysteem

Effect Aanwezig in veldproject?

Lage zomerafvoer Grond- en regenwater worden in de nieuwe situatie langer vastgehouden in 
de Oude Maasarm. De potentie tot nalevering bij lage rivierstanden is daar-
door vergroot.	

Hoogwaterpiek, of 
neerslagpiek 

(T= 10 of T=100)

Neerslag wordt in het projectgebied langer vastgehouden dan voorheen en 
dus langzamer naar de Maas afgevoerd. 

Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal een hoogwaterpiek in 
de Maas (deels) kunnen worden opgevangen door de Maasarm (zie ook 4a). 

Zoutindringing via 
rivier

-

Natuurlijke overgan-
gen land-water

De klimaatbuffer voorziet in een toename van (semi) natuurlijke land-water 
overgangen (2,6 km lange geul). 

Verontreiniging, 
invloed op waterkwa-
liteit 

In de geul zal zich naar verwachting zeer schoon regen- en grondwater (rijk 
kwelwater) verzamelen. 

Zuurstof, botulisme, 
algen

-

Grondwaterpeil Het grondwaterpeil zal hoger komen te staan in het projectgebied als gevolg 
van de segmentatie in de geul en het dempen van sloten (minder afwatering 
in het projectgebied). Dat draagt bij aan de antiverdrogingsplannen van de 
provincie Limburg. De nabijgelegen landbouwgronden houden de moge-
lijkheid om direct op de Maas af te wateren. Daarvoor zijn enkele beperkte 
ingrepen in de huidige afwateringsstructuur voorzien.

Overige -
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c. Effecten op de natuur

Effect Aanwezig in veldproject?

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Er ontstaat een bijna aaneengesloten gebied, met diverse natuur-
typen en gradiënten van circa 80 ha. 

Na realisatie van de gebiedsontwikkeling zal het totale areaal met 
bestemming natuur/recreatie circa 375 ha groot zijn, resulterend in 
een robuust natuurgebied met een natuurlijke dynamiek. 

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

De klimaatbuffer vermindert de verdroging als gevolg van het ho-
gere grondwaterpeil. Na realisatie van de integrale gebiedsontwik-
keling zal de gehele Maasarm benut worden om hoogwaterpieken 
op de Maas te kunnen afvoeren. Een hogere frequentie van deze 
hoogwaterpieken kan door het totale gebied prima worden opge-
vangen. 

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

Het projectgebied biedt trekkende vogels (en wellicht andere or-
ganismen) een extra foerageergebied. 

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Er ontstaan nieuwe natuurtypen in het projectgebied: moerasach-
tige gebieden op de laaggelegen delen, broekbossen in de nat-
tere bossen en bloemrijke graslanden in de overige delen van het 
gebied. De inzet van grote grazers zorgt voor natuurlijke gradiën-
ten in het landschap. Het schone kwelwater zal sterk bijdragen aan 
zelfregulering en systeemherstel van de natuur. 

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

Omdat er natuur ontstaat met een hogere natuurwaarde, worden 
nieuwe soorten verwacht zoals Gele plomp, Waterlelie, Fontijn-
kruid, Groene kikker, Kleine watersalamander en Bever

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid De inzet van grazers draagt zorg voor het beheer van de gebieden. 
Naar verwachting zal dat afdoende zijn om het gebied open te 
houden en SBB wil dit bij voorkeur uitbesteden aan lokale onder-
nemers uit de agrarische sector.  

Overige -

d. Economische effecten 

Effect Aanwezig in veldproject?

Beschikbaarheid zoet water -

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije 
woonmilieus

Er vindt verbetering plaats van de woon/werkomgeving in de regio.

Recreatieve mogelijkheden Er worden nieuwe recreatieve voorzieningen ingepast, zoals wan-
delroutes, uitkijkpunten, struinnatuur, knuppelpaden en beloopbare 
dammen door drassige gebieden. 

Kosten waterbeheer Naar verwachting zal het effect van de (voldoende diep gegraven) geul 
zijn dat er geen begroeiing in de geul zal ontstaan en daarom is de 
beheeropgave gering. 

Kosten terreinbeheer Het begrazingsbeheer wordt uitbesteed aan lokale ondernemers. 
Daarmee is de beheeropgave voor SBB gering. 

Beschikbaarheid water land-
bouw in droge periodes

Mogelijk zal door het langer vasthouden van grond- en regenwater, de 
afwatering op de Maas uit nabijgelegen agrarische gebieden  vertra-
gen met gunstige gevolgen in tijden van droogte.

Bufferen teveel water land-
bouw

-

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag Door de ontwikkeling van moerasvegetatie en struweel aan de randen 
van de geul, zal in bescheiden mate CO2 worden vastgelegd.

Overige Ondernemers in de horeca en/of outdoor activiteiten, krijgen betere 
kansen voor hun product/dienst.

Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal het risico op 
waterschade in de regio en stroomopwaarts worden verminderd.  

e. Effecten leefklimaat

Effect Aanwezig in veldproject?

Waterschade aan 

gebouwen

Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling is het risico op water-
schade aan gebouwen verminderd door de verlaging van de hoogwaterpiek 
in de Maas. De aanleg van kades zoals voorzien in de gebiedsontwikkeling 
waarborgt ‘droge voeten’ in de woonkernen, wanneer er daadwerkelijk 
Maaswater door de Maasarm stroomt. 

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens 
hittegolven

Tijdens hittegolven kan het waterrijke projectgebied wellicht een uitweg 
bieden uit de hete stedelijke omgeving (dagrecreatie). 

Fijnstof -

Overige  -
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1  In het project Integrale Verkenning Maas (IVM) heeft het RIZA (=Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Af-
valwaterbehandeling), in opdracht van Rijkswaterstaat directie Limburg, de consequenties van de vergroting van de 
maatgevende afvoercapaciteit van het water in de Maas onderzocht. Als uitgangspunt is genomen dat de huidige af-
voercapaciteit van 3.800 m3 per seconde moet toenemen tot 4.600 m3 per seconde in 2050. Om ruimte te vinden voor 
deze toename zijn meer dan 160 rivierverruimende maatregelen geïnventariseerd. 

7. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Watersysteem: hoger grondwaterpeil en langer vasthouden van 
water in het projectgebied helpt verdroging tegen te gaan. 

Natuur: er ontstaan diverse natuurtypen die een waardevolle 
biodiversiteit kennen.

Economie: versterking van de recreatieve mogelijkheden in het 
gebied

Economie: Interessantere omgeving biedt ondernemers in de 
horeca / outdoor activiteiten betere kansen

Leefklimaat: mogelijk verkoeling in het waterrijke projectgebied 
tijdens hittegolven (dagrecreatie)

Na realisatie integrale gebiedsontwikkeling:

Veiligheid: piekdaling in de Maas met effecten stroomopwaarts 
tot aan Roermond

Leefklimaat: verminderen van risico op waterschade in de regio 
en stroomopwaarts

8. Overige beoogde effecten 
De klimaatbuffer kent een breed draagvlak doordat het ingepast is in het kader van de integrale 
gebiedsontwikkeling, waarbij DLG, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat directie Limburg, Waterschap 
Peel en Maasvallei, gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas betrokken zijn. Daarbij heeft 
dit project mogelijk een katalyserende rol, omdat in 2012 de realisatie is voorzien, terwijl de overige 
onderdelen uit het ontwikkelingsplan over 5-7 jaar zullen gerealiseerd zijn. 

Mei 2012, de eerste schep in de grond! (foto: SBB)
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Bijlage 1A-15  
Kennisinventarisatie klimaatbufferproject Punt van Voorne

Soort kartering 0-situatie 2008 2009 2010 2011

Kenmerkende kustsoorten planten 2005 * *

Kenmerkende kustsoorten vogels 2003 * *

Vegetatiestructuurkartering 2005 *

Nauwe korfslak 2005 *

Kenmerkende plantensoorten van de witte duinen: Blauwe zeedistel, Gele hoornpapaver, gelobde mel-
de, Strandbiet, Zeekool, Zeepostelein, Zeewinde, Zeewolfsmelk. 

Kenmerkende soorten broedvogels van de witte duinen:Bergeend, Strandplevier, Bontbekplevier, Gras-
pieper, Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Tapuit, Kneu.

Begrenzing monitoring
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Han Meerman
Natuurmonumenten 
beheereenheid Deltakust

Bezoek aan klimaatbufferproject zeewering Schapenwei op 5 juli 2011

Op dinsdag 5 juli 2011 heeft ondergetekende een bezoek gebracht aan het klimaatbufferproject zee-
wering Schapenwei om een indruk te krijgen van de ontwikkelingen.

Broedvogels 

Bij dit bezoek zijn geen nesten van grondbroeders aangetroffen, ook niet tijdens een eerder bezoek op 
4 juni 2011. Het gebied is nog heel open en kaal. 

Een andere verklaring ligt vermoedelijk in het feit dat er regelmatig betreding plaatsvindt, ook door 
wandelaars met honden. Op 5 juli werden verse voet- en pootafdrukken gezien. 

Flora

Verspreid over het opengemaakte deel van de zeewering groeit zeeraket, met name in het  deel ten 
noorden van het uitkijkpunt. In het ten zuiden daarvan gelegen deel groeit beduidend minder zeeraket 
wat waarschijnlijk te maken heeft met de ligging op de heersende windrichting. Alleen in de meest zui-
delijke punt, in de luwte van struweel wordt deze soort weer meer aangetroffen. 

Zeeraket lijkt te kiemen op plekken waar zand opgestoven ligt. Waar riet is ingestoken om zand vast 
te houden kiemt de plant (zie foto’s) Opvallend was dat de bloeiende planten veel door honingbijen 
werden bezocht.

Loogkruid werd eveneens aangetroffen maar plaatselijk en in kleine aantallen.

Ten zuiden van het uitkijkpunt, op de grens van oude zeewering en nieuw opgespoten duin,  werden 
meer soorten aangetroffen: akkerdistel, bitterzoet, bezemkruiskruid, veldhondstong, zeemelkdistel, klein 
hoefblad. Soorten die hier al aanwezig waren vóór de herstelwerkzaamheden. Rode Lijst- en aandacht-
soorten zijn niet aangetroffen.

Een voor 2011 geplande vegetatiestructuurkartering is niet uitgevoerd omdat er nog zo weinig begroei-
ing is. Ook het voorkomen van de Nauwe korfslak is niet onderzocht omdat er (nog) geen geschikt 
biotoop is voor deze soort.

Konijnensporen werden verspreid over het hele gebied waargenomen.

9 november 2011

zeeraket bij ingestoken riet       loogkruid
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Tussentijdse evaluatie van de peilbuizen geplaatst in het kader van de  
klimaatbuffer op de punt van Voorne.
In de winter 2009/2010 is het project uitgevoerd. De waarnemingen beginnen in juli 2008. Ze zijn over 
een	te	korte	periode	opgenomen	om	er	definitieve	conclusies	aan	te	verbinden.	Nuttig	zou	zijn	om	ook	
de	neerslaggegevens	in	een	grafiek	erbij	te	zetten.

Wat we zien is :

Peilbuis BO31 en BO32: Dode berken vallei. 

De standen van beide peilbuizen lopen vrijwel parallel aan elkaar; ze liggen ook slechts een 150 meter 
uit elkaar. Het grondwater beweegt zich onder het maaiveld. Er lijkt een tendens naar hogere zomer en 
winterstanden te zijn opgetreden. Zou dit zo zijn, dan is het gunstig voor eventuele vestiging van de 
Groenknolorchis.

Peilbuis BO33: in de Schapenwei

Hier lijkt het erop dat de zomerstanden minder ver wegzakken. Mogelijk door verhoogde kweldruk. 
Wanneer dit leidt tot langere inundatie op de groeiplaatsen van Groenknolorchis, dan kan dit negatieve 
gevolgen hebben. 

De winterstanden stijgen niet, omdat het regenwater via een sloot afgevoerd en weggepompt wordt.

Peilbuis BO34: aan de Branddijk.

Mogelijk een iets hogere zomerstand. De winterstanden van december 2010 tot april 2011 zijn niet 
gemeten. 

14 november 2011 

M. Annema
Vindplaatsen van Groenknolorchis in 2010 en 2011 (Natuur Data Bank Natuurmonumenten)
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Bijlage 1A-16  
Kennisinventarisatie Klimaatbuffer Regge 

Contacten

Gerrit Pastink, e-mailadres: Gerrit.Pastink@landschapoverijssel.nl
Bianca te Velde, e-mailadres: B.te.Velde@wrd.nl, 0546-832916

Documentatie

•	 Projectplan herstelproject Klimaatbuffer Regge
•	 Presentatie Natuurlijk Regge door Gerrit Pastink en Ben Ordelmans

1. Genomen maatregelen
De Klimaatbuffer Regge omvat twee deelgebieden liggend in  de benedenloop van de rivier de Regge: 
de Nieuwebrug en de Archemermaten. Door herinrichting van de hoofdstroom van de Regge is er ruim-
te om de huidige Beneden Regge natuurlijker in te richten passend binnen het landschap. Het huidige 
stroomprofiel	van	de	Regge	wordt	aangepast	zodat	natuurlijke	rivierprocessen	weer	plaats	kunnen	vin-
den. De bodembreedte wordt smaller en de Regge wordt verondiept. Hierdoor ontstaan hogere stroom-
snelheden. De oevers zullen natuurlijker en recreatief aantrekkelijker worden ingericht. De basisafvoer 
zal volledig door de heringerichte hoofdstroom gaan. Bij hogere afvoeren zullen ook hoogwatergeulen 
en	het	uiterwaardenprofiel	(deels)	meestromen.

Deelgebied	Nieuwebrug	ligt	grotendeels	aan	de	linkeroever	van	de	Beneden	Regge.	Het	stroomprofiel	
van de Regge wordt hier verkleind. De bodembreedte wordt teruggebracht van circa 20 meter naar 
circa 14 meter en de bodem wordt gemiddeld met ongeveer 0.75 m verhoogd. Aan de rechteroever van 
de Regge blijft de kade gehandhaafd en aan de linkeroever wordt deze verwijderd. Aan de westzijde 
van Nieuwebrug, in de buitenbocht van de Regge wordt een oorspronkelijke meander als nevengeul 
aangelegd. Deze nevengeul stroomt continu mee met de Regge. De gronden in het plangebied worden 
ingericht als natuurlijk grasland.

Het deelgebied Archemermaten is gelegen aan de westzijde van de Regge. Ook hier wordt het stroom-
profiel	van	de	Regge	kleiner.	De	bodembreedte	wordt	teruggebracht	van	circa	16	meter	naar	circa	12	
meter en de bodem wordt gemiddeld met ongeveer 0.90 m verhoogd. De Regge krijgt een meande-
rende	loop	(referentie	stroomprofiel	rond	1900),	waarbij	ook	een	paar	oorspronkelijke	meanders	worden	
aangesloten. De kade op de linkeroever wordt geheel verwijderd. Tijdens hoogwater zal hierdoor vrijwel 
het gehele gebied inunderen en zodoende fungeren als waterberging. Om buiten het gebied liggende 
gronden en gebouwen te beschermen zal er om het gebied een nieuwe kade aangebracht worden. De 
detailontwatering (in de vorm van sloten, greppels en drainagebuizen) binnen het nieuwe natuur- en 
waterbergingsgebied zal zoveel mogelijk worden verwijderd om het water in het gebied langer vast te 
houden.

Het ontwerp gaat voor de Beneden Regge voornamelijk uit van een tracé-aanpassing (hermeandering), 
verondieping van de Beneden Regge en periodieke waterberging in het Reggedal en wordt gerealiseerd 
door Waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel i.s.m. de gemeenten Ommen-Hardenberg, 
Hellendoorn en Twenterand. 
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2. Verwachte effecten
In de subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:

•	 een natuurlijker Regge; 
•	 het vasthouden van water; 
•	 ruimte voor water tijdens hoogwatersituaties; 
•	 invulling van de EHS; 
•	 een verbeterde recreatieve beleving en versterking van de recreatieve routestructuur. 

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Tot	nu	toe	is	er	nog	geen	officieel	monitoringsprogramma	opgezet,	hierover	zal	nog	nadere	afstemming	
moeten plaatsvinden. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft wel vaste meetpunten in het Reggesys-
teem	t.a.v.	de	waterkwantiteit	en	kwaliteit,	maar	deze	zijn	niet	specifiek	afgestemd	op	dit	project.	

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Maatregelen uit het verleden hebben er toe geleid dat de veerkracht 
van de Regge sterk is afgenomen. De morfodynamiek behorend 
bij een natuurlijk riviersysteem is grotendeels verdwenen. Door het 
verkorte afvoertracé is de afvoercapaciteit vergroot, wat versnelde 
piekafvoeren tot gevolg heeft. Ten opzichte van de huidige situatie 
gaat de Beneden Regge bij hogere afvoeren het beekdal meer benut-
ten voor waterberging. De nieuwe inrichting leidt tot een toename 
van waterberging in het dal van de Beneden Regge en zorgt voor 
een afname van het inundatierisico buiten het plangebied. Door de 
waterberging blijft het Regge water langer in het stroomgebied. Het 
grootste deel van de plangebieden zal jaarlijks een keer onderlopen, 
de laagste delen een paar keer per jaar en de hoogste delen 1 a 2 
keer per eeuw.

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

-

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, 
veen, etc.)

-

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

In de deelgebieden krijgt de rivier weer haar natuurlijke loop terug 
(hermeandering). Processen als sedimentatie mogen weer plaats 
gaan vinden. 

Overige

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of 
T=100)

Hermeandering van de rivier, verdieping van de Bene-
den Regge en de mogelijkheid voor periodieke water-
berging maakt het mogelijk om meer water te bergen 
in het stroomgebied van de Regge. Archemermaten 
kan in de maximale afvoersituatie (1 keer per eeuw) 
tot circa 700.000 m3 bergen en Nieuwebrug tot circa 
300.000 m3.

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-water De natuurlijke overgangen nemen toe. 

Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit De afgelopen decennia is de waterkwaliteit van de 
Regge behoorlijk verbeterd, door de afname van de 
textielindustrie in het stroomdal. Het water wordt ech-
ter behoorlijk beïnvloed door landbouwactiviteiten en 
die invloed zal niet afnemen met de het inrichten van 
de klimaatbuffer. 

Zuurstof, botulisme, algen Door de herinrichting zullen er meer plas-dras situa-
ties ontstaan waar waterplanten kunnen zorgen voor 
meer zuurstof. Ook zal het wateroppervlak toenemen 
waardoor meer zon in kan vallen, in combinatie met 
meer waterplanten zal dit voor meer zuurstof in het 
water zorgen.

Grondwaterpeil De nieuwe ontwerppeilen die als gevolg van de uitvoe-
ring van het projectplan op kunnen gaan treden, heb-
ben invloed op het grondwaterpeil. Langs de gehele 
Beneden Regge zullen in het beekdal de optredende 
grondwaterstanden over het algemeen gaan stijgen. 
 

Overige -
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebie-
den (corridor, dynamiek, 
etc.)

Door verandering naar een dynamische en veerkrachtige Regge met 
natuurgronden en ruimte voor periodieke waterberging, voldoet het 
plangebied  aan een functioneel ingericht onderdeel van de EHS, waar 
natuurlijke processen de ruimte krijgen. Aan de noordoost kant van 
het plangebied ligt het Natura 2000 gebied ‘Vecht en Beneden-Reg-
gegebied’. Door de nieuwe inrichting van de Beneden Regge, ontstaat 
er een groter oppervlakte natuurgebied. Er wordt in totaal 85 ha re-
tentiegebied gekoppeld aan nieuwe natuur (EHS). 

Veerkracht systeem 
(meegroeien met klimaatef-
fecten)

Herstel van een veerkrachtig systeem dat neerslagpieken kan buffe-
ren. Door het bufferen van rivierwater wordt het verdrogingsprobleem 
in de natuurgebieden aangepakt.   Het uiteindelijke plan is om de 
gehele rivierloop van de Regge op de manier zoals de Nieuwe Brug en 
de Archemermaten in te gaan richten.  

Trekroutes van vogels of 
andere organismen

Er zal een vistrap worden aangelegd waardoor de stuw in de Linder-
beek, nabij stuw Archem, passeerbaar wordt voor vissen.

Deze zal vanwege een calamiteit bij stuw Archem later uitgevoerd 
worden. Dan zal zowel de vistrap in de Regge worden verbeterd en in 
de Linderbeek worden aangelegd. Het is nog onbekend wanneer dit 
zal gebeuren. 

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Voor het plangebied “Klimaatbuffer Regge” wordt in z’n geheel ge-
streefd naar kruidenrijk en faunarijk grasland met verspreide beplan-
ting en onderhouden door graasvee. Het ontstaan van broekbossen 
wordt op sommige plaatsen toegestaan.

Met de keuze van een dynamische rivier als uitgangspunt voor de 
nieuwe inrichting van de Regge wordt gestreefd naar een duurzaam 
riviersysteem met ruimte voor water. De nieuwe Regge krijgt weer het 
beeld van een meanderende loop en inundatie van de beekdalgron-
den eromheen. Een dynamisch watersysteem met naast winter- ook 
mogelijke zomerinundaties is landschappelijk gezien mogelijk. De 
keuze betekent een veel rijkere natuur. 

Biodiversiteit (verschenen/
verdwenen soorten en habi-
tats en aantallen)

De steile taluds kunnen als broedplaats gaan dienen voor oeverzwa-
luw en ijsvogel. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met de 
populatie boomkikkers die zich hier sinds 2006 heeft gevestigd. Hier-
toe wordt een plek aan de binnenkant van een meander verlaagd tot 
een ondiep open water, om zo de voorwaarden voor de aanwezigheid 
van de boomkikker te optimaliseren.

5 natuurtypen worden met het project versterkt en vergroot: Rivier en 
nevengeul, Plas en geïsoleerde strangen, Rietland en ruigte, Stroom-
dalgrasland, Struweel-, mantel- en zoombegroeiing. Door deze na-
tuurtypen te versterken en te vergroten zal de biodiversiteit in het 
gebied toenemen.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid -

Overige -

Onderbouwing: 

Noem	hier	relevante	rapporten,	metingen,	etc.	Soms	is	het	lastig	om	effecten	te	kwantificeren	en	te	on-
derbouwen. Probeer in dat geval toch iets te zeggen over de relevantie. 
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d. Economische effecten 

Beschrijf,	kwantificeer	en	onderbouw	het	effect.	

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

-

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid na-
bije woonmilieus

-

Recreatieve mogelijk-
heden

Recreatief wordt het gebied door de natuurlijke inrichting aantrekkelijker 
voor	zowel	de	wandelaar,	fietser	als	sportvisser.	Ook	recreatie	op	het	water	
met kano, vlot of roeiboot zal door toename van meandering en stroming 
aantrekkelijker worden. Tussen de beide bruggen, aan de rechteroever van 
de Regge, wordt een belevingsknooppunt gecreëerd, waarbij de aanwezige 
flauwe	zandoever	wordt	uitgebreid.	Hierdoor	ontstaat	er	voor	de	recreant	
een betere toegang tot het water. Op de rechteroever van het deelgebied 
Archemermaten	wordt	een	fietspad	met	een	fietsbrug	aangelegd.	

Kosten waterbeheer -

kosten terreinbeheer Zowel	het	stroomprofiel	van	de	hoofdstroom	als	van	de	hoogwatergeulen	
zullen zichzelf straks gaan ontwikkelen en houden zichzelf als dynamisch 
systeem in stand. Naast stroomsnelheid is de aanwezigheid van vegetatie 
die de doorstroming beïnvloed een belangrijke factor voor de dynamiek. 
Indien noodzakelijk zal er door het waterschap onderhoud worden uitge-
voerd met de maaiboot.

Ondanks dat de terreineigenaren en pachter verantwoordelijk zijn voor het 
vlakdekkende terreinbeheer, blijft het waterschap verantwoordelijk om het 
waterbergingsgebied in stand te houden. Het gebied moet dan ook ten 
alle tijden beschikbaar zijn voor tijdelijke inundaties. Wanneer zich situaties 
voordoen die een belemmering vormen voor het inunderen van voldoende 
water zal er ingegrepen worden. 

Ten behoeve van het beheer van het terrein en het bereiken van de eco-
logische doelstellingen maakt Landschap Overijssel gebruik van begrazi-
ngsbeheer. Hiervoor wordt voor zover mogelijk graasvee van plaatselijke 
agrariërs ingezet, versterking van samenwerking met lokale bevolking. 
Het begrazingsbeheer vindt voor de hoofdstroom plaats tot aan het wa-
ter. Dit betekent voor het waterschap in principe geen onderhoud aan de 
oevers (tenzij ernstige uitspoeling/afkalving heeft plaatsgevonden). Voor 
de hoogwatergeul zal voor zover geen graasbeheer mogelijk is, machinaal 
onderhoud plaatsvinden aan de oevers door het waterschap.

De verwachting is dat de investering van het onderhoud redelijk gelijk blijft 
of iets lager wordt. Het wordt een meer natuurlijk systeem wat een andere 
manier van onderhouden behoeft. De Regge zal niet meer standaard zo-
veel keer per jaar gemaaid worden, maar de hoogwatergeul zal nog wel 
vrijgehouden moeten worden en oeverafkalving zal indien nodig moeten 
worden hersteld. 

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge pe-
riodes

Het effect van het ontwerp laat in de Archemermaten een zeer beperkt ef-
fect op de nat- en droogteschade zien. Bij Nieuwebrug, Archem en Eerde 
is een beperkte toename van natschade te verwachten. Deze gronden zijn 
voornamelijk in gebruik als marginale landbouwgronden en nieuwe natuur.

De invloed van de verandering op de landbouwkundige mogelijkheden 
langs	de	Regge	zijn	zeer	beperkt.	Mogelijk	zal	de	landbouw	profiteren	van	
het vasthouden van water.

Bufferen teveel water 
landbouw

-

Verandering groeisei-
zoen

-

CO2-opslag -

Overige -

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige -

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Toename waterbufferend vermogen 

Ontstaan natuurlijker ecosysteem

Grotere biodiversiteit 

Versterking recreatieve belevingswaarden

Minder  kans op verdroging natuur
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Bijlage 1A-17  
Kennisinventarisatie Stedelijke klimaatbuffer

Project-aanpak wordt op dit moment aangepast. 

Nog geen kennisinventarisatie opportuun.
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Bijlage 1A-18  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Weerterbos

Uitgevoerd door Bureau Stroming , onder leiding van Arnold van Kreveld 

Contacten

Denis Frissen (ARK): Denis.frissen@ark.eu, 06 3071 6598
René Gerats (Stichting het Limburgs Landschap): r.gerats@limburgs-landschap.nl, 06 5184 2962
Jos Hoogveld (Waterschap Peel en Maasvallei): jos.hoogveld@wpm.nl 

1. Korte beschrijving
In het Weerterbos (grotendeels eigendom van Stichting het Limburgs Landschap) worden twee klimaat-
adaptatieprojecten uitgevoerd die tezamen het herstel van vennen en moerasbossen in het Weerterbos 
mogelijk maken. 

 Ð Het waterschap Peel en Maasvallei werkt aan uitvoering van het project Oude Graaf; reten-
tie, verdrogingbestrijding en herinrichting van deze watergang in het Weerterbos. Het gaat 
met name om de afkoppeling van de aanvoer van landbouwwater. Hierdoor zijn peilopzet en 
herinrichting van de Oude Graaf mogelijk. Belangrijk onderdeel is de aanleg van twee reten-
tiebuffers, waarvan één aan de rand van het Weerterbos. Deze buffer wordt onderdeel van het 
natuurgebied.

 Ð Klimaatbuffer Weerterbos werkt, in nauwe aansluiting hierop, aan het herstellen van het wa-
terbergend vermogen van het Weerterbos en het verbeteren van de vochtafhankelijke natuur-
waarde van het gebied.   

2. Geplande maatregelen en resultaten
Het I&M-project Klimaatbuffer Weerterbos beoogt om met de bijdrage van het ministerie van VROM, de 
Provincie Limburg en een eigen bijdrage van Limburgs Landschap het volgende te realiseren:

•	 Verwerven van ca. 13 hectare cultuurgrond naast de waterbuffer van het waterschap, zodat de buffer 
natuurlijker kan worden ingericht en een verbinding ontstaat tussen de waterbuffer en het natuur-
gebied Weerterbos.

 Ð Resultaat: er is in een iets groter gebied 12,3 ha grond verworven en de pacht van 2,7 ha is 
afgekocht.

 Ð De buffer van het waterschap, ongeveer 12 ha groot, is ingericht als bos en water/rietmoeras. 
•	 Inrichting van nieuwe natuur en bos op de verworven 13 hectare. 

 Ð Resultaat: 6 hectare naast de waterbuffer is natuurlijker ingericht. Daarnaast 5 ha bosontwikke-
ling en 5 ha natuur in bufferdeel Waterschap

•	 Aanplant van bos op 7,5 hectare grondgebied van het Limburgs Landschap, voor landschappelijke 
versterking en de ecologische verbindingszone met Kempen / België.

 Ð Resultaat: op ruim 5 hectare is bos aangelegd en er volgt nog 3 hectare.
•	 Stimuleren van autochtone bosontwikkeling door het kappen van naaldbomen ten gunste van het 

aanwezige autochtone boom- en struikmateriaal op ongeveer 75 hectare in de kern van het Weer-
terbos.

 Ð Resultaat: met omvorming is begonnen en deze wordt verder voortgezet.
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Klimaatbuffer in aanleg

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
(Hydrologische) Monitoring rond de Oude Graaf vindt plaats met de volgende doelen:

- Het effect van de verlegging van de Oude Graaf en de aanleg van de buffers van het Waterschap 
op piekafvoeren.

- Het effect van de vernattingsmaatregelen in het Weerterbos op de natuur. 
- Het effect van vernatting van het weerterbos naar de landbouw toe. 

De meetpunten van het Waterschap in de Oude Graaf zijn erop gericht om de effecten op het grondwa-
terpeil en oppervlaktewaterpeil van de verlegging van de Oude Graaf via de waterloop Nederweerterriet 
en de aanleg van de beide buffers van WPM te monitoren. Er wordt met name gekeken naar het verloop 
van piekafvoeren naar Brabant toe. 

Bij de uitstroom van de waterlopen Nederweerterriet, de Rosveldlossing (beiden bij de buffer aan de 
rand van het Weerterbos) en Oude graaf zijn debietmeetlocaties ingericht om de afvoer vanuit beide 
waterlopen te meten. Hierdoor kan worden gemonitord of er een terugloop van piekafvoeren is vanuit 
zowel het natuurgebied rond de Oude Graaf (meetpunt OMC510) als het landbouwgebied rond de 
Nederweerterriet (meetpunt OMC533) en Rosveldlossing. De som van deze drie vormt de afvoer naar 
Brabant (Sterksels Kanaal)

In het natuurgebied het Weerterbos is een aantal grondwatermeetpunten aanwezig (zie kaartje). Deze 
meetpunten behoren tot het OGOR-meetnet. Deze meetpunten hebben als doel om de vernatting van 
het natuurgebied te monitoren welke veroorzaakt wordt door de (nog) uit te voeren maatregelen. 

Om de effecten van de vernatting van het natuurgebied het Weerterbos naar het omringende land-
bouwgebied te monitoren kunnen gegevens van beide meetnetten gebruikt worden. 

Meetpunten grond- en oppervlaktewater rond het Weerterbos

In de planning stond:

1. Limburgs Landschap investeert zelf  € 5.000,- om in samenwerking met het Waterschap te kunnen 
bepalen in welke mate de sponswerking wordt vergroot en de piekafvoeren aan de westzijde van 
het gebied afneemt. Daarbij zal het Limburgs Landschap samen met het waterschap meten of (op 
langere termijn) het beoogde effect van geleidelijke stijging van het gemiddeld grondwaterpeil 
en de afvlakking van piekafvoeren in het gebied ook plaatsvindt. De aanwezige peilbuizen in het 
gebied worden geactiveerd en opnamen zullen na projectuitvoering vergeleken worden met eer-
dere waarnemingen. 

2. Tijdens de projectimplementatie wordt door het Limburgs Landschap  de vegetatiewijzigingen 
vastgelegd om de hydrologische en ecologische effecten van de werkzaamheden en vernatting te 
volgen. In 2011 zullen resultaten van monitoring gerapporteerd kunnen worden.  

Door de vertraging met de verwerving kon in 2011 geen monitoring plaatsvinden. Wel worden jaarlijks 
broedvogels, trekvogels en dagvlinders gemonitord.
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4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Het geleidelijk afvoeren van water door het bovenstrooms lan-
ger vast te houden (sponswerking) om wateroverlast beneden-
strooms te verminderen. Herstel van de sponswerking van het 
Weerterbos, door realisatie van ven- en veenherstel, vergroting 
areaal open water en moeras en aanleg/ontstaan van natte 
bossen (door stoppen met drainage). Met de totstandkoming 
van een doorstroommoeras wordt een buffer gerealiseerd die 
in tijden van hoge neerslagpieken de hoge beekafvoeren van 
eerst het Sterksels kanaal en vervolgens de Sterkselsche Aa /
Kleine Dommel afvlakt. De buffer van het waterschap zal  de 
piekafvoeren naar het Sterksels kanaal belangrijk verminderen. 
Bomen en riet in de buffer zorgen er voor dat het gebied na de 
opvang van een piek vertraagd leegstroomt. 

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel en 
polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/waterkering -

Verandering organismen (zeegras, 
oesterbanken, veen, etc.)

Op de plek van verwijderd dennenbos ontstaat broekbos met 
elzen, eiken en berken. Dit houdt water veel beter vast.  Moge-
lijk komt ook de vorming van veen via ontwikkeling van broek-
veen met veenmosvorming weer op gang: een hier thuisho-
rend natuurlijk proces dat door de ontginning is stopgezet. Of 
dit proces inderdaad op gang komt is niet zeker. Een mogelijke 
beperkende factor is het grote waterpeilverschil tussen zomer 
en winter.

Verandering natuurlijke processen 
(sedimentatie)

Er zal meer humusvorming optreden. Of veenvorming hier al 
optreedt is nog niet vast te stellen, daarvoor is de ontwikke-
lingstijd te kort. 

Overige -

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Waterlopen zijn afgedamd en het peil is verhoogd. Daardoor is er 
minder verdroging. Het waterpeil in de Oude Graaf is wel verlaagd 
omdat (te voedselrijk) landbouwwater wordt omgeleid.

Hoogwaterpiek, of neerslag-
piek (T= 10 of T=100)

Waterschap Peel en Maasvallei heeft voor de Oude Graaf het doel te 
zorgen voor het opvangen van pieken in de neerslag. Het Waterschap 
heeft een waterbuffer aangelegd met een oppervlakte van circa 12,5 
hectare. Meer bovenstrooms  is nog een buffer aangelegd.

De meetperiode van de afvoer en waterstand in de buffer is nog be-
perkt. De maximale afvoer die is gemeten (vanaf half december) is 
ongeveer 1,6 m3/s in de Rosveldlossing (stuw ROS 1). De buffer gaat 
in werking als er bij de stuw in de Rosveldlossing 2,0 m3/s gemeten 
wordt. Volgens de metingen is de hoeveelheid water te klein voor de 
buffer om in werking te treden.

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen 
land-water

Deze	nemen	flink	toe,	o.a.	door	venherstel,	peilopzet	en	het	daardoor	
ontstaan van plas-dras gebieden.

Verontreiniging, invloed op 
waterkwaliteit 

Waterschap Peel en Maasvallei leidt landbouwwater om het Weerter-
bos heen, met als gevolg een forse verbetering van de waterkwaliteit 
van de Oude Graaf in het gebied. Inlaat van voedselrijk en gebieds-
vreemd kanaalwater wordt voorkomen.

Zuurstof, botulisme, algen

Grondwaterpeil Door het langer vasthouden van water in het Weerterbos zal meer 
water doordringen tot het grondwater en hiermee het dalende 
grondwaterpeil tegengaan. Naast de verhoging zal het waterpeil ook 
natuurlijker uitzakken in drogere tijden. 

Overige -

Nieuw ven ontstaan door vernatting van het gebied. De bouwvoor is afgegraven en de afwaterende sloot wordt niet meer onder-
houden. Het water wordt nog verder opgezet door afdamming van de sloot.
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebie-
den (corridor, dynamiek, 
etc.)

Extra bos en natuuraanleg rondom het huidige Weerterbos waardoor een 
groter en robuuster geheel ontstaat. Door het Weerterbos als een groot 
moerasbos te herstellen (ongeveer 75 hectare in de laag gelegen kern van 
het Weerterbos) , met een hierbij horende natuurlijke vegetatie, wordt dit 
natuurgebied minder stressgevoelig. Op grote schaal is grove den en popu-
lier verwijderd. Rabatten en het dichten van greppels moet verder plaatsvin-
den om interne ontwatering tegen te gaan.  

Veerkracht systeem 
(meegroeien met klimaat-
effecten)

Herstel van een veerkrachtig watersysteem dat neerslagpieken en droogten 
kan bufferen. Er is ruimte in de bovenloop in de omgeving van het Weerter-
bos om meer van dezelfde type maatregelen te nemen en over een groter 
gebied een hoger grondwaterpeil mogelijk te maken. In totaal kan er zo’n 
500 hectare natuurlijke klimaatbuffer ontstaan. Daarvoor is wel de verwer-
ving nodig van een kleine landbouwenclave.

Trekroutes van vogels of 
andere organismen

Door het herstel van moerasbos gebruiken (moeras)vogels tijdens de trek de 
moerassen om te foerageren. Geregeld worden soorten als Zwarte ooievaar 
en zilverreigers aangetroffen waarbij ze tijdleijk in het gebied op kracht ko-
men.. Het vormt een welkome bron van rust en voedsel.

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Stichting het Limburgs Landschap wil in het kader van het project Klimaatbuf-
fer Weerterbos circa 20 hectare natuurgebied realiseren. Het gezamenlijke 
doel is het natuurlijke doorstroommoeras te herstellen met kwalitatief goed 
(licht gebufferd, matig voedselarm) water en een gereactiveerde sponswer-
king. De (marginale) houtproductiefunctie van het bos (grove den en popu-
lier) raakt door uitvoering van het project Klimaatbuffer nog verder op de 
achtergrond ten voordele van natuurlijke boomsoorten en standplaatseigen 
bos. Onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel inheems materiaal ver-
spreid in het Weerterbos te vinden is, waardoor verrassend gevarieerde na-
tuurlijke bossen zullen ontstaan. Verder wordt er 15 hectare vennengebied 
hersteld. Door vernatting en verwijderen bos is er op grote schaal aan ven-
herstel gedaan in het Weerterbos. Hier hebben zich waardevolle zwak ge-
bufferde vennen ontwikkeld. Dit is een instandhoudingsdoel voor het N2000 
gebied. Drijvend is massaal moerashertshooi te zien, een kenmerkende soort 
van zwak tot matig gebufferde vennen.

Biodiversiteit (verschenen/
verdwenen soorten en 
habitats en aantallen)

Met de uitvoering van het project wordt tevens invulling gegeven aan de 
beheerdoelstellingen zoals die voor het gebied geformuleerd zijn. Het gaat 
hierbij om behoud en uitbreiding van vennen en moerasbossen.

Er worden veel bijzondere vogelsoorten gemeld, en het gebied lijkt geschikt 
voor een 1e broedgeval van de zwarte ooievaar (de soort wordt al gezien en 
broedt bovendien reeds in België op ongeveer 10 km afstand).

De vernatting van het gebied heeft een positief effect op enkele zeer zeld-
zame dagvlinders, m.n. bont dikkopje, spiegeldikkopje en de kleine ijsvogel-
vlinder. Deze soorten nemen hier toe, terwijl ze (vrijwel) op alle andere plek-
ken in Nederland achteruitgaan. Verder zullen soorten die afhankelijk zijn 
van vochtige milieus en vennen zich in het gebied vestigen of fors uitbreiden 
(o.a.	amfibieën,	vengebonden	planten	en	libellen).	

Plaagorganismen Teruggang van de Eikenprocessierups.

Beheerbaarheid Het gebied zal steeds minder beheer behoeven, omdat er voldoende over-
gangen zijn voor bijv. de zeldzame dagvlinders. Doordat de productiefunctie 
van het bos niet meer wordt geëxploiteerd kan steeds meer over worden 
gelaten aan natuurlijke processen, beheer is dan ook minder noodzakelijk.

Overige -

d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

-

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid 
nabije woonmilieus

Het gebied wordt veel aantrekkelijker, en dat is al te zien aan de aantallen re-
creanten. Daarmee wordt de omgeving  ook een aantrekkelijker woonmilieu.

Recreatieve mogelijk-
heden

Recreatieve mogelijkheden zijn sterk toegenomen en er worden veel excursies 
gegeven. M.n. de enkele jaren geleden uitgezette edelherten trekken veel be-
kijks.	Er	is	al	een	enorme	groei	van	het	aantal	wandelaars	en	fietsers.	Verder	is	
er een dagrecreatieve horecazaak geopend. 

Kosten waterbeheer Er hoeft ongeveer 20 km aan watergangen niet meer te worden beheerd. Deels 
gebeurde dit overigens de laatste jaren al niet meer. Dat levert een forse be-
sparing op aan beheerkosten. 

kosten terreinbeheer De kosten voor het terreinbeheer gaan omlaag. Er wordt minder beheer nood-
zakelijk. Door de vernatting zullen inheemse bomen het beter doen dan grove 
den. Naar verwachting ontstaat door de vernatting en de aanleg van vennen 
veel	variatie	en	veel	overgangen.	Belangrijke	doelsoorten	profiteren	hiervan	en	
de verwachting is dat het jaarlijks creëren van overgangen in de toekomst niet 
of veel minder nodig zal zijn. 

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge 
periodes

Daar waar door waterpeilopzet landbouwgronden te sterk vernatten worden 
deze in het project aangekocht en ingericht als natuurgebied. Feitelijk is de 
ontwatering van de landbouwgronden buiten de EHS afgestemd op de laagst 
gelegen percelen. Door het verwerven van deze gronden in het project kan 
het	grondwaterpeil	in	de	regio	omhoog.	In	tijden	van	droogte	profiteren	ook	
de hoger gelegen landbouwpercelen van na levering en beschikbaarheid van 
meer bodemvocht/hogere grondwaterspiegel.

Het gebied zal in de zomer wat meer water naleveren aan de Oude Graaf/
Sterksels kanaal. De bedoeling is dit water in de toekomst te koppelen aan de 
Sterkselse Aa. Zolang dan nog niet het geval is, is het effect op beschikbaar-
heid van zoet water in et Sterksels Kanaal marginaal. Doorwerking naar hogere 
peilen in de landbouw in de omgeving is ook marginaal.

Bufferen teveel water 
landbouw

De buffers van het waterschap zijn hiervoor aangelegd. Daar staat tegenover 
dat er bij bepaalde landbouwers ook angst bestaat dat de vernatting tot ver-
natting van hun percelen leidt. Het waterschap deelt deze angst niet, maar pas 
over een jaar kan hierover iets meer worden gezegd.

Verandering groei-
seizoen

-

CO2-opslag Broekbos slaat meer CO2 op dan ontwaterd dennenbos, waardoor deze kli-
maatbuffer ook bijdraagt aan invang en opslag van CO2. In de bodem wordt 
door  humusvorming en ontwikkeling van broekveen CO2 vastgelegd. 

Overige De houtproductiefunctie van het bos zal door uitvoering van het project Kli-
maatbuffer Weerterbos steeds verder op de achtergrond geraken. De produc-
tiefunctie is al sinds de jaren ’60 marginaal en kan economisch niet uit. Dit o.a. 
vanwege de zompige ondergrond, waardoor hout niet machinaal het bos uit 
kan worden gehaald. 
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e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige -

5.  Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Afvlakken hoge beekafvoeren van Sterksels Kanaal/ Sterkselsche 
Aa /Kleine Dommel

Hoger grondwaterpeil en minder verdroging

Ontstaan natuurlijker ecosysteem (broekbos, ven)

Positief effect op biodiversiteit (soorten en habitats)

Minder en voordeliger beheer van natuur 

Minder en voordeliger beheer van watersysteem

Toename recreatie

Aantrekkelijker woonmilieu

Extra CO2-opslag

Meer water voor landbouw in tijden droogte

6.   Overige beoogde effecten 

Toelichting

•	 Bedoeld worden effecten uit de aanvraag en de beschikking.
•	 Overige - niet vooraf benoemde – effecten ook aangeven, met de toevoeging dat deze niet zijn 

benoemd in de aanvraag.
•	 Denk aan effecten als: verkregen hectares, ingerichte hectares, media aandacht, uitgezette wandel-

routes, workshops voor experts, infopanelen, structurele samenwerkingsverbanden, etc.
•	 Kwantificeer	en	onderbouw	daar	waar	mogelijk.	Een	effect	als	‘veel	media	aandacht’	is	onvoldoende	

concreet.

De communicatie en voorlichting over de klimaatbuffer in het Weerterbos en de KempenerBroek regio 
hebben op diverse manieren plaatsgevonden:

1. Educatieprogramma Weerterbos voor basisscholen: aangeboden aan 52 groepen van 25 basis-
scholen.

2. Excursies: voor een Europees gezelschap en 23 excursies voor het publiek.
3. Lezingen: voor een Europees gezelschap, vrijwilligers, gemeentes en natuurorganisaties
4. Overige communicatie: o.a. tekeningen, mini-symposium, website berichten, etc.

Voor het waterschap is dit project erg interessant. Het is het enige project waar er een combinatie is 
van opvang van water, natuur en andere functies en dat beïnvloedt het denken binnen het waterschap. 
Beleid Nieuw Limburgs Peil, TOP-gebieden anti-verdrogingsbeleid.

Verder is het gebied een van de weinige gebieden in Limburg waar natuurlijke processen de ruimte krij-
gen en bepalend zijn voor het ecosysteem. Dat maakt een gebied meestal robuuster en het onderhoud 
voordeliger.

Het klimaatgeld heeft het mogelijk gemaakt enkele strategische landbouwpercelen aan te kopen, waar-
door eindelijk (er werd al 15 jaar over gedacht) het waterpeil omhoog kon. Dat is cruciaal geweest in het 
hele proces. Om een schaalsprong te maken en de potenties van deze buffer nog beter te benutten zou 
er nog een enclave aangekocht moeten kunnen worden.
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Bijlage – Overzicht maatregelen Zuid en Noord
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Bijlage 1A-19  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer  
Zeegrasherstel Waddenzee

Contacten

Josje Fens, Fens@waddenvereniging.nl, 0517-493663
Luca van Duren, Luca.vanDuren@deltares.nl,  0152-858883

1. Inleiding
Zeegrasvelden bedekten oorspronkelijk een groot oppervlakte in de Nederlandse  Waddenzee, maar 
door	 ziekte,	 verslechterende	waterkwaliteit	 	 en	de	 aanleg	 van	de	Aflsluitdijk	 is	 het	 nagenoeg	uit	 de	
Nederlandse Waddenzee verdwenen. Het herstel van zeegrasvelden is in zowel het Natuurherstelpro-
gramma “Naar een rijke Waddenzee” als in het Maatregelenprogramma van Rijkswaterstaat voor de 
Kader Richtlijn Water opgenomen als noodzakelijk voor een gezonde en natuurlijke Waddenzee. Herstel 
zorgt er mogelijk voor dat er meer sediment wordt vastgehouden en de Waddenzee zodoende beter 
kan meegroeien met het stijgende zeewater. Met een snel stijgende zeespiegel is het namelijk van groot 
belang dat de omstandigheden voor sedimentatie worden versterkt. Zeegras is als biobouwer in staat 
om sediment op te ‘vangen’ en kan daardoor een wadplaat stabiliseren en ophogen. Ook kan zeegras-
herstel bijdrage aan kwelderontwikkeling en zo een belangrijke bescherming van de dijken vormen.  

Binnen het klimaatbuffer project ‘Zeegrasherstel Waddenzee’ voert de Waddenvereniging samen met 
Rijkswaterstaat maatregelen uit voor het herstel van zeegrasvelden. Hierbij is zaad van het Groot zeegras 
in 2011 op drie kansrijke locaties verspreid van ieder 1 hectare groot: bij Schiermonnikoog, boven de 
Groningse kwelders en bij Den Oever. Hiervoor zijn zaadstengels uit een donorveld in het Duitse deel 
van de Waddenzee verzameld. In 2012 wordt deze exercitie nog een keer herhaald, op plekken vlakbij 
de	proeflocaties	van	2011.						

2. Verwachte effecten
De natuurlijke klimaatbuffer ‘Zeegrasherstel Waddenzee’ betreft een experiment en is een verkennende 
stap naar een grootschalig herstel van de zeegrasvelden in de Waddenzee. Het gezaaide 1-jarige zee-
gras is voor een deel in 2012 opgekomen; de vraag is of het zeegras zich blijvend kan vestigen op de 
proeflocaties	en	of	er	verspreiding	over	meer	gebieden	in	de	Waddenzee	plaats	vindt.		

Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
Het succes van het project wordt middels een uitgebreid monitoringstraject gevolgd. Hierbij zal (bij suc-
cesvol herstel van velden zeegras) ook het slibvangende vermogen van 1-jarig Groot zeegras worden 
gemeten om een goed beeld te krijgen in hoeverre velden van deze soort bijdragen aan het stabiliseren 
en vastleggen van het sediment en zodoende bijdragen aan de veiligheid van Nederland.
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3. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren -

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel en pol-
derpeil

-

Stabiliteit zeewering/waterkering Zeegrasherstel kan bijdragen aan kwelderontwikkeling. 
Kwelders vormen als vooroever een belangrijke bescher-
ming voor dijken, doordat ze de kracht van het water dat 
de dijken bereikt verminderen.     

Verandering organismen (zeegras, 
oesterbanken, veen, etc.)

Zeegras herstel heeft (uiteraard) een positieve uitwerking 
op het voorkomen van zeegras. Zeegras is een biobouwer. 

Verandering natuurlijke processen (se-
dimentatie)

Een eerdere studie liet zien dat sediment door aanplant van 
zeegras met 5mm ophoogde in vergelijking met referentie 
gebieden zonder zeegras. Zeegras is een eenjarige plant , 
het groeit vanaf mei tot ongeveer oktober. De rest van de 
tijd zijn de wadplaten weer kaal.  

Overige -

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer -

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of 
T=100)

-

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-water Zeegras is een van de planten die past bij een natuurlijke 
overgang van kwelder naar zee.

Verontreiniging, invloed op waterkwali-
teit 

De zeegrasvelden zullen positief bijdragen aan de water-
kwaliteit (helderheid van het water)

Zuurstof, botulisme, algen Zeegras zorgt voor meer zuurstof in het water, de effec-
ten hiervan zullen zeer plaatselijk zijn. 

Grondwaterpeil -

Overige 

c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Zeegras is belangrijk in het waddenecosysteem. Het speelt een be-
langrijke rol in de doelstellingen van programma Rijke Waddenzee 
‘naar een rijke waddenzee’. Zeegrasvelden zijn een interessante leef-
omgeving voor veel verschillende (jonge) diersoorten. Door de be-
scherming die het biedt vegroot de aanwezigheid van zeegras de 
kraamkamer/kinderkamerfunctie van de Waddenzee.

Veerkracht systeem 
(meegroeien met klimaatef-
fecten)

Het herstel van zeegrasvelden zorgt ervoor dat er meer sedi-
ment wordt vastgehouden en de Waddenzee zodoende beter kan 
meegroeien met het stijgende zeewater. Bovendien maakt het mo-
gelijk kwelders robuuster, doordat het de eerste begroeiing is in de 
lage kwelder.

Trekroutes van vogels of an-
dere organismen

Zeegras is een kinderkamer voor onder andere belangrijke vissoor-
ten als de haring en verschillende platvissoorten. Jonge vis leeft tij-
dens hoog water tussen en het zeegras. Veel andere diersoorten 
gebruiken de bescherming die het gras biedt. Mogelijk zou ook het 
zeepaardje en de zeenaald positief beïnvloed kunnen worden. Daar-
naast zorgt het herstel van zeegras voor meer voedsel voor vogels 
(ganzen en smienten).

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Biodiversiteit (verschenen/
verdwenen soorten en habi-
tats en aantallen)

Zeegrasvelden zijn van groot belang als kraamkamer voor vele vis- 
en schelpdiersoorten. Kreeftachtigen leven in het zeegras en zijn 
voedsel voor andere soorten vissen (onder andere haring en platvis). 
Door het herstel van zeegrasvelden komt meer voedsel beschikbaar 
voor (wad)vogels. Daarnaast kan het zeegras bijdragen aan de te-
rugkeer van het zeepaardje.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid Herstel van zeegrasvelden vergroot de robuustheid van het Wad-
densysteem (onze grootste natuurlijke klimaatbuffer). Daarnaast 
zou het kunnen zorgen voor een verminderde noodzaak van dijk-
verhogingen. 

Overige
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d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet water -

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije woonmilieus -

Recreatieve mogelijkheden In principe niet, zeegras kan slecht tegen vertrapping. Mo-
gelijk zouden wel educatieve excursies naar de randen van 
de zeegrasvelden georganiseerd kunnen worden, of kan met 
een onderwatercamera het leven in de zeegrasvelden ge-
toond worden.

Kosten waterbeheer Mogelijke kostenbesparing dijkonderhoud

kosten terreinbeheer -

Beschikbaarheid water landbouw in 
droge periodes

-

Bufferen teveel water landbouw -

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag

Overige

e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige -

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Positief effect op biodiversiteit

Ontstaan natuurlijker ecosysteem 

Stabilisatie en vastlegging sediment Waddenzee 

Kennis vergroten over toepassing biobouwers
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Bijlage 1A-20  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer  
Zuidwest Ameland

Contacten

Sies Krap, projectleider uitvoering, s.krap@dlg.nl

Gertjan Elzinga,proces en communicatie,  0592-850789, elzinga@eopm.nl

Bronnen

•	 Projectplan Klimaatbuffer Zuidwest Ameland, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Gemeente Ameland, december 2011

•	 Ontwikkeling van het Borndiep en de zuidwest kust van Ameland, Rijkswaterstaat, november 2009

1. Inleiding
Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd met zandsuppleties op de westkust van Ameland. Hiermee worden 
dynamische processen beïnvloed ten gunste van de waterveiligheid. In het verleden is gewerkt met 
harde keringen in de vorm van een stortstenen paralleldam en een rijshouten dam. Oostelijk van de 
stortstenen paralleldam heeft zich de Vrijheidsplaat ontwikkeld, met direct langs de waddendijk een 
oude kwelder met daarvoor een schelpenbank samen genoemd “de Feugelpôlle”. 

Aan de zuidwestzijde van Ameland liggen kwelders en wadplaten, waarlangs de geul Borndiep stroomt. 
Al meer dan honderd jaar treedt hier structurele erosie op. Dit komt door de veranderende ligging van 
het Borndiep en door het wegvallen van schelpenbanken, die voorheen een buffer vormde. Het complex 
van dammen, kwelder en slikkig wad kan onder druk komen te staan als de geul zich verder oostwaarts 
verplaatst.  Allerlei factoren zijn van invloed op deze dynamiek. Klimaatbuffer Zuidwest Ameland betreft 
een uitvoeringsgericht experiment naar hoeverre natuurlijke processen, zoals vorming van schelpdie-
renbanken, kunnen meehelpen in het bereiken van een gewenste situatie.  

Over de functie van wadplaten in relatie tot kustveiligheid en natuurlijke processen is nog onvoldoende 
bekend. De zuidwestzijde van Ameland langs de geul Borndiep is één van de locaties die goed te moni-
toren is,  waar ervaring kan worden opgedaan met praktijkexperimenten.
Door de uitvoering van praktijkexperimenten kan beter geanticipeerd worden op toekomstige klimaat-
veranderingen. 
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De uitvoeringsmaatregelen zijn: 

1. Aanleg van een kleischelpenvoorraad en nieuwe rijjshouten dammenbij de Feugelpôlle
2. De herintroductie van een schelpdierenbank (mossel) op de Vrijheidsplaat 

Deelproject 1 omvat het aanbrengen van een kleischelpenbuffer aan de randen van de bestaande 
Fûgelpolle, en rijshouten dammen om de erosie aan de westzijde te compenseren en verdere afbraak 
van het kwelderrestant te vertragen en te beperken.  

Deelproject 2 is gericht op lange termijn herstel van de natuurlijke vorming van schelpdierenbanken 
langs het Borndiep op de Vrijheidsplaat. Als gevolg van overbevissing voornamelijk door de kokkelvis-
serij in het hele Waddengebied komen er nagenoeg geen droogvallende mosselbanken meer voor ten 
zuiden van Ameland. De ervaringen uit het onderzoeksproject Mosselwad worden toegepast bij het 
herstel van een mosselbank op de Vrijheidsplaat langs het Borndiep. Daarbij worden levende schelp-
dieren of mogelijkheden voor vestiging van levende schelpdieren aangebracht in een tegen predatoren 
beschermende constructie. Op deze manier wordt de vorming van een mosselbank, kokkelbank of oes-
terbank gestimuleerd.

2. Verwachte effecten
De pilots leveren kennis en ervaring over hoe de duurzaamheid van de kust en de functies daarvan 
vergroot kunnen worden. De drie deelprojecten zijn praktijkexperimenten met als doel het vergroten 
van de systeemkennis. De verwachting is dat de deelprojecten het natuurlijke proces van vasthouden, 
vertragen en voeden van schelpenbanken stimuleren. 

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Alle drie de deelprojecten van Klimaatbuffer Zuidwest Ameland zijn experimenteel. Het langjarig mo-
nitoren van de natuurlijke processen die plaatsvinden zijn daarom belangrijk voor kennisopbouw. De 
klimaatbuffer Ameland zal een aantal zaken moeten verduidelijken:
 

1. Hoe ontwikkelen de kwelders zich (hoogteligging, situering)?
2. Hoe ontwikkelen zich de aantallen broed en trekvogels
3. Welke fysische processen zijn verantwoordelijk voor de dynamiek rond de Feugelpôlle? 
4. -Wat zijn de sedimentbronnen (zand, slib, schelpen) die bij deze dynamiek horen? 
5. Is de vegetatie in staat om morfodynamische ontwikkelingen op de Fûgelpolle te volgen? 
6. Wordt de gekozen oplossing gedragen door de bevolking? 
7. Is de gekozen strategie overdraagbaar naar andere locaties?
 

Een groot deel van de monitoring van klimaatbuffer Zuidwest Ameland wordt uitgevoerd door Rijks-
waterstaat, Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer.

8.  Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren -

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

Met een bijdrage aan de kustveiligheid op langere termijn zijn de 
wadplaten voor Ameland mogelijk een belangrijk onderdeel van de 
natuurlijke klimaatbuffer die de Waddenzee, met haar droogvallende 
platen, is. Kwelders en wadplaten kunnen meegroeien met de stij-
gende zeespiegel, als die stijging niet te snel gaat en er voldoende 
sediment aanvoer is. Daarom zijn kwelders natuurlijke en robuuste 
klimaatbuffers: natuurlijke processen doen het werk en ze zijn goed 
voor veiligheid, natuur en recreatie. 

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, 
veen, etc.)

Het project behelst het herstel van levende schelpenbanken. 

Verandering natuurlijke  
processen (sedimentatie)

De verwachting is dat drie uitvoeringsmaatregelen het natuurlijke 
proces stimuleren van vasthouden, vertragen en voeden van schel-
penbanken ten zuiden van Ameland. 

Overige - 

b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer -

Hoogwaterpiek, of 
neerslagpiek (T= 10 
of T=100)

-

Zoutindringing via 
rivier

-

Natuurlijke overgan-
gen land-water

-.

Verontreiniging, 
invloed op waterkwa-
liteit 

-

Zuurstof, botulisme, 
algen

-

Grondwaterpeil -.

Overige -
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

- 

Veerkracht systeem (meegroei-
en met klimaateffecten)

De Feugelpôlle is erg waardevol voor grote stern (± 3.000 broed-
paar), noordse stern, visdief, kokmeeuw en bontbekplevier. Deze 
schelpenbank met een oppervlakte van  8-10 ha slaat aan de west-
zijde af door erosie, de oostzijde groeit aan, maar het maaiveld 
blijft te laag voor vogels om te broeden.  Het aanbrengen van een 
kleischelpenbuffer aan de randen van de bestaande Feugelpôlle, 
en rijshouten dammen om de erosie aan de westzijde te compen-
seren zal waarschijnlijk de effecten van het klimaat mitigeren.  

Trekroutes van vogels of ande-
re organismen

-

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

-  

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

Als het herstel van schelpen en scheldierbanken succesvol blijkt, 
kunnen	tal	van	andere	organismen	hiervan	profiteren.	Schelpdier-
banken zijn enorm waardevolle voedselbronnen voor steltlopers. 
De achteruitgang van de aantallen scholekster in Nederland is bij-
voorbeeld mede te wijten aan het verdwijnen van droogvallende 
mossel- en kokkelbanken in de Waddenzee. 

Daarnaast is het behoud van de Feugelpôlle als broedeiland erg 
belangrijk. In Nederland dreigen de nesten van kustbroeders jaar-
lijks overspoeld te worden tijdens voorjaarsstormen. De maatrege-
len die in het kader van klimaatbuffer Zuidwest Ameland worden 
uitgevoerd, bieden mogelijke bescherming tegen stormen en te-
gen erosie van het broedeiland. Door verstoring, habitatdegradatie 
en predatie zijn er nog maar weinig plekken in Nederland waar 
kustbroeders ongestoord kunnen broeden, zoals op de Feugelpô-
lle. Verder is het gebied van groot belang als Hoogwatervlucht-
plaats voor steltlopers.

Plaagorganismen -

Beheerbaarheid -

Overige -

d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

-

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid na-
bije woonmilieus

-

Recreatieve mogelijk-
heden

De Fûgelpolle is één van de plaatsen in het Waddengebied waar op zeer 
korte afstand waddennatuur beleefd kan worden, met name in de vorm van 
de zeldzame grote sterns die hier broeden. Deze soort is op Griend, dat er 
speciaal voor is “behouden”, de laatste jaren sterk afgenomen en heeft zich 
massaal met honderden paren op de Feugelpôlle gevestigd. Dit vogelel-
dorado trekt veel bezoekers. De waddendijk bij de Feugelpôlle is één van 
de	mooiste	plekken	in	het	Waddengebied	om	specifieke	Waddennatuur	te	
beleven. Het is dan ook niet voor niets dat de eilanders op Ameland trots 
zijn op dit stukje natuur en het als onderdeel zien van de aantrekkelijkheid 
van hun eiland.

Kosten waterbeheer -.

kosten terreinbeheer Door op lange termijn de werking van schelpdierbanken te realiseren, wor-
den tijdelijke maatregelen, zoals genoemd onder deelproject 1 (aanbren-
gen kleischelpen), in de toekomst wellicht overbodig.

Op langere termijn dragen Vrijheidsplaat, Feugelpôlle en Westerkwelder 
wellicht bij aan veiligheid tegen overstroming. Bovendien bieden deze pla-
ten vooroeverstabiliteit die de kans verkleint, dat over 10 à 20 jaar de dijk 
aan de buitendijkse voet wordt ondergraven door de bewegende geul. Als 
met behulp van herstel van schelpen en schelpdierenbanken deze situatie 
wordt voorkomen, levert dit mogelijk op langere termijn aanzienlijke be-
sparingen op voor het kustbeheer en dijkbeheer op Ameland.

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge 
periodes

-

Bufferen teveel water 
landbouw

Verandering groeisei-
zoen

-

CO2-opslag

Overige -
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e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -.

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven - 

Fijnstof -

Overige -

9. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Kennisopbouw eco-dynamische kustontwikkeling 

(natuur het werk laten doen) 

Op termijn mogelijk aanzienlijke kostenreducties indien schelp-
dierbanken en vooroevers inderdaad voorkomen dat de dijk 
wordt ondergraven

Waarborgen broedeiland Feugelpôlle 

(natuurlijke en recreatieve functie)

Stimuleren van natuurlijke proces van vasthouden, vertragen en 
voeden van schelpenbanken
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Bijlage 1B 

Kosten en baten van de 19 klimaatbuffers van de CNK

 
Scan in opdracht van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

oktober 2012
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Inleiding

1.1 Deze scan
In deze scan verkennen we de kosteneffectiviteit van 19 klimaatbuffers die door de Coalitie Natuurlijke 
Klimaatbuffers worden gerealiseerd. Deze realisatie vindt plaats met steun van het Ministerie van I&M. 

We schetsen een globaal en kwalitatief beeld. In een volgende fase zal waar mogelijk de stap naar 
kwantificering	worden	gemaakt.	Daarbij	zal	dan	ook	worden	geput	uit	beschikbare	gegevens	uit	andere	
ruimtelijke projecten waarin geanticipeerd wordt op klimaatverandering.

1.2 Klimaatbuffers
Klimaatbuffers zijn gebieden die ruimtelijk zo zijn ingericht dat ze helpen om de gevolgen van klimaat-
verandering op te vangen. Omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen, levert dit 
ook ruimte op voor de natuur.  Opvangen van klimaateffecten en bevorderen van natuurontwikkeling 
zijn echter niet de enige functies waarvoor plaats is in een klimaatbuffer, integendeel. De crux is dat het 
multifunctionele gebieden zijn waarin – afhankelijk van de locatie – ook ruimte is voor wonen, recreëren, 
delfstoffenwinning, waterwinning, enzovoorts. Dat geeft al aan dat er in klimaatbuffers niet alleen geld 
wordt uitgegeven (aan de inrichting) maar ook geld wordt verdiend, op allerlei manieren en door allerlei 
partijen. 

1.3 Kosten én opbrengsten
Het vergt een maatschappelijke kosten-batenanalyse of TEEB studie om te onderbouwen wat de op-
brengsten van klimaatbuffers zijn, negatief dan wel positief. Zover gaan we in deze notitie niet. We 
beperken ons tot een korte analyse van de categorieën opbrengsten die klimaatbuffers kunnen leveren 
(hoofdstuk 2) en een deeluitwerking van één van die categorieën in kwalitatieve zin (hoofdstuk 3). 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat misschien wel de belangrijkste batenpost wordt gevormd 
door de integratie van gebiedsopgaven. Doordat bij het zoeken naar optimale benutting van de be-
schikbare ruimte veel andere wensen in en rond een klimaatbuffer ineens dichterbij komen, blijken daar-
voor	geschikte	financieringsbronnen	‘gestapeld’	te	kunnen	worden.	Zo	komt	er	meer	geld	beschikbaar	
voor	 robuuste	 integrale	oplossingen.	De	 kostenefficiëntie	 van	die	gebiedsopgaven	neemt	 zo	 enorm	
toe. Zo zien de waterbeheerders in de  ongeveer het veertienvoudige van hun eigen investering vanuit 
andere bronnen toestromen.

 

Opbrengsten van Klimaatbuffers

Klimaatbuffers kunnen verschillende typen opbrengsten genereren.  In het kader van deze scan onder-
scheiden we er 3. 

2.1 Tijdens de aanleg
Bij de realisatie van een klimaatbuffer kunnen nieuwe producten (grind, zand, klei) of diensten (fraai uit-
zicht, dus hogere vraagprijs mogelijk voor evt. nieuw te ontwikkelen bouwkavels) vrijkomen. In dat geval 
worden binnen het project opbrengsten gegenereerd waarmee de uitvoeringskosten kunnen worden 
gedrukt.1 Het is zelfs mogelijk dat het totaal aan opbrengsten hoger ligt dan de kosten zodat projecten 
zonder overheidsbijdrage worden uitgevoerd met daarbij een winstmarge voor de betrokken onderne-
mers.  In dat geval is dus niet slechts sprake van vermeden kosten maar van een netto opbrengst. Een 
voorbeeld van dat laatste is kleiwinning: dit heeft op vele plekken in het rivierengebied geleid tot verla-
gen van overstromingsrisico’s en natuurontwikkeling zonder kosten voor de belastingbetaler.

Kostenbesparingen bij de uitvoering kunnen in beginsel ook worden bereikt door verschillende doel-
stellingen binnen één en hetzelfde project te realiseren. Bij voorbeeld het kappen van bos t.b.v. een 
betere doorstroming (project Stroomlijn) en het graven van een hoogwatergeul t.b.v. ecologisch herstel, 
ruimtelijke kwaliteit en extra afvoercapaciteit. Door de bomen te kappen in het tracé waar de hoogwa-
tergeul is geprojecteerd en procedures voor o.a. vergunningsaanvragen te combineren, worden kosten 
bespaard. 

De aanleg van een klimaatbuffer vergt veelal inrichtingswerk (graven geul, dempen sloten etc.). Dit ge-
nereert dus inkomsten en werkgelegenheid in de markt, zoals de aanleg van een dijk of autoweg dat 
ook doet. In de meeste gevallen wordt daarbij belastinggeld (overheid als opdrachtgever) omgezet in 
privaat geld (marktpartij als uitvoerder); dit rekenen we derhalve niet als een netto opbrengst. Maar de 
werkgelegenheidseffecten zijn er wel degelijk.

2.2 Na de aanleg. 
Zodra een klimaatbuffer is aangelegd begint deze zijn werk te doen: water afvoeren of juist vasthouden 
of bergen, temperatuur-effecten dempen etc. Zo wordt een problematisch klimaateffect weggenomen 
of verminderd wat zonder klimaatbuffer op een andere manier zou moeten worden opgevangen. In veel 
gevallen levert de klimaatbufferoplossing dit effect goedkoper dan traditionele oplossingen. Dit zien 
we	als	een	financiële	“opbrengst”	van	de	klimaatbuffer.

Er kunnen ook opbrengsten zijn ten gevolge van functieverandering. Een voorbeeld: in een uiterwaard 
is het relatief slecht boeren. Wordt een uiterwaard ingericht als klimaatbuffer waarin nog meer ruimte 
wordt geboden aan de natuur, dan wordt rendabel agrarisch gebruik nóg moeilijker. De agrarische 
functie vervalt dus vaak en wordt dan vervangen door nieuwe economische “dragers” zoals recreatief 
gebruik waarvoor betaald moet worden (toegangs- of parkeergelden, bootverhuur, theetuin, toeristi-
sche overnachtingen, etc.). Ideaal is als de nieuwe economische functies meer perspectief hebben dan 
de oorspronkelijke. 

 

1		Dit	is	een	algemeen	kenmerk	(streven)	van	gebiedsontwikkeling	en	niet	specifiek	voor	klimaatbuffers	maar	dat	
neemt	niet	weg	dat	het	wel	degelijk	om	opbrengsten	gaat.
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2.3 Uitstralingseffecten
Met een klimaatbuffer wordt ruimtelijke kwaliteit toegevoegd en dit vertaalt zich in een beter vesti-
gingsklimaat, recreatief gebruik, een hogere waarde van bestaande woningen, meer werkgelegenheid, 
lager ziekteverzuim, langere levensduur, e.d. Dit zijn zeer relevante effecten maar het vergt een maat-
schappelijke kosten/baten analyse om ze goed in beeld te krijgen. Dat valt buiten het bestek van deze 
verkenning.

Hierna gaan we vooral in op opbrengsten van de tweede categorie: opbrengsten na de aanleg.

Toelichting op de tabel

Op de volgende pagina wordt in tabelvorm vermeld welk type opbrengsten in de lopende klimaatbuf-
ferprojecten worden gegenereerd. Gebruik de tabel alleen met een goede toelichting (bijv. een verkorte 
en aangepaste versie van dit document).

3.1 Het betreft inschattingen
De tabel geeft in de meeste gevallen een inschatting (‘educated guess’) van de kosteneffectiviteit van de 
19 klimaatbuffers. Harde gegevens om de inschattingen te onderbouwen zijn er vrijwel niet.  

3.2 Klimaatbuffer t.o.v. traditioneel
Het gaat om besparingen of meerkosten van de klimaatbuffer aanpak t.o.v. een traditionele aanpak. 
Daarbij is het dus cruciaal om zowel te weten wat de aanpak van de klimaatbuffers is, als wat de traditi-
onele aanpak is. Dat klinkt ‘nogal logisch’, maar dat is het niet altijd. 

Een voorbeeld is het scheppen van meer ruimte voor waterberging bovenstrooms om waterschade be-
nedenstrooms te voorkomen. Als het traditionele alternatief voor berging bovenstrooms is dat er meer 
dijken benedenstrooms moeten komen, dan zal de klimaatbuffer al snel voordeliger zijn. Echter, als de 
traditionele aanpak is om bij erg hoog water landbouwgrond te laten overstromen en dan schade uit te 
betalen, dan zou de klimaatbuffer aanpak duurder kunnen uitpakken. Zeker als voor de klimaatbuffer 
nieuwe natuur moet worden gecreëerd i.p.v. bestaande natuur wordt gebruikt.

3.3 Geld
Het gaat in de tabel uitsluitend en alleen om in geld uit te drukken besparingen of meerkosten. Als een 
klimaatbuffer aanpak leidt tot winst voor de natuur is dat natuurlijk prima, maar dat leidt niet tot een 
groene score in de tabel. Voorbeelden van wel in geld uit te drukken winst zijn bijv. het vermijden van 
dure natuur compensatie of het voordeliger worden van het beheer van de natuur als deze als gevolg 
van de klimaatbuffer robuuster wordt.  

3.4 Soms vertekend beeld
Er wordt in de tabel gekeken naar het verschil in kosten per categorie. M.a.w. pakt voor een bepaalde 
categorie de klimaatbuffer aanpak duurder of goedkoper uit dan de traditionele. Soms is het heel helder, 
maar vaak ingewikkeld en in een enkel geval op het eerste gevoel vertekend. Een paar voorbeelden, met 
om te beginnen een eenvoudig voorbeeld: als een natuurlijke vooroever even effectief en voordeliger is 
als het traditioneel versterken van de dijk dan is de klimaatbuffer aanpak voor deze categorie voordeli-
ger. Geen speld tussen te krijgen.

Nu een lastiger voorbeeld: als een herverkaveling (uitruil landbouw en natuurgronden) onderdeel is van 
de klimaatbuffer aanpak dan kan de landbouw daar door het verkrijgen van betere percelen voordeel 
van hebben. In de tabel scoort de klimaatbuffer op de categorie landbouw dan groen. Echter, als de 
landbouw door die betere percelen maar € 10.000 per jaar meer verdient en de uitruil kostte € 1 miljoen 
dan is er pas na vele jaren echt sprake van winst en als je rentelasten meerekent sprake van verlies. In dit 
geval scoort de klimaatbuffer eigenlijk te positief.

Het kan ook andersom: soms worden er in klimaatbuffer projecten extra kosten gemaakt voor een  
bepaald type natuur. De klimaatbuffer scoort dan rood. Vanuit de klimaatbuffer gedachte zijn deze kos-
ten echter niet nodig. Immers, het gaat om ruimte voor natuurlijke processen en niet om het creëren van 
een bepaald type natuur. In dit geval scoort de klimaatbuffer dus eigenlijk te negatief.
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Klimaatbuffer
dijkonderhoud/ 

verhoging
waterscha-

de

natuur- 
compensatie / 

instandhoudings-
doelstellingen recreatie waterbeheer 

Ameland X nvt

Beuningen X nvt nvt

Breda X X

Castricum nvt X X

Den Bosch nvt nvt

Dwingelderveld nvt nvt

Friese IJsselmeerkust X X X

Hondsbossche Zeewering X X

Hunze nvt X nvt ?

Kempenbroek nvt nvt

Oesterdam X nvt

Onlanden ? X nvt

Ooijen Wanssum X nvt X

Regge nvt

Voorne ? X nvt

Weerterbos nvt nvt X X

IJsselmonde nvt nvt X

IJsselpoort X nvt nvt

Zeegrasherstel nvt nvt nvt nvt

Klimaatbuffer aanpak duidelijk voordeliger dan traditionele aanpak

Klimaatbuffer aanpak enigszins/vermoedelijk voordeliger dan traditionele aanpak

klimaatbuffer aanpak heeft besparingen maar ook meerkosten

Klimaatbuffer en traditionele aanpak even duur

Klimaatbuffer aanpak duurder dan traditionele aanpak

nvt Niet van toepassing, ofwel dit speelt niet

X Interessant	(kansrijk	en/of	groot	verschil)	om	te	proberen	te	kwantificeren

? Vermoedelijk	wel	een	financieel	verschil,	maar	inzicht	ontbreekt

verzilting natuurbeheer 
droogte-
schade landbouw

water- 
winning

huizenprijzen 
 stijgen

andere  
economische 

functies

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt X

nvt nvt nvt nvt

nvt X

nvt nvt

nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt X

nvt   nvt X

nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt

nvt nvt

nvt   nvt

nvt nvt nvt nvt

nvt X nvt nvt

nvt

nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt
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3.5 Toelichting per categorie
•	 Dijkonderhoud: door de klimaatbuffer wordt het onderhoud ter plekke voordeliger of is 

er ter plekke geen of pas later een nieuwe dijk of dijkversterking nodig. 
•	 Waterschade: het gaat alleen om meer of minder waterschade door de klimaatbuffer 

t.o.v. een traditionele aanpak. Als zowel een klimaatbuffer als een traditionele aanpak 
bijdragen aan het voorkomen van tientallen miljoenen schade betekent dat dus dat de 
klimaatbuffer niet meer schade voorkomt dan een traditionele aanpak. Denk bijv. aan 
de Oesterdam; zowel het aanbrengen van slib als het versterken van de dijk moeten 
voorkomen dat er waterschade ontstaat achter de dijk. Wel een verschil is er bijv. bij 
Ooijen-Wanssum waar een traditionele aanpak (hogere dijk) tot effect zou hebben dat 
het water blijft geknepen en er daardoor stroomopwaarts kans  op schade zou blijven (en 
dus ook een nieuwe dijk nodig zou zijn), terwijl de klimaatbuffer het water meer ruimte 
geeft en er dus bovenstrooms geen kosten gemaakt hoeven te worden om schade te 
voorkomen. 

•	 Natuurcompensatie: een aanpak (zowel een traditionele als een klimaatbuffer) kan ten 
koste gaan van bestaande natuurwaarden die dan moeten worden gecompenseerd/
gemitigeerd. Daarnaast kan een natuurlijke klimaatbuffer worden gebruikt voor de 
realisatie van  natuurcompensatie van elders.

•	 Recreatie: de donkere kleur groen is alleen gebruikt wanneer er duidelijke aanwijzingen 
dat een ondernemer uitbreidt (mede) als gevolg van de aanpak, of als zich een nieuwe 
ondernemer vestigt. De lichte kleur groen staat voor een toename van het aantal 
recreanten.

•	 Waterbeheer: denk aan meer of minder onderhoud aan watergangen, het aanleggen of 
juist uit gebruik halen van waterwerken, etc. 

•	 Verzilting: het gaat niet uitsluitend om meer of minder verzilting, er moet een 
kostencomponent aan zitten (bijv. minder schade voor de landbouw).

•	 Natuurbeheer: als er geen natuur was en het gebied buiten de EHS ligt scoort een 
klimaatbuffer in deze categorie rood. Immers, als gekozen zou zijn voor een traditionele 
aanpak hoefde er geen geld te worden uitgegeven aan natuurbeheer. Echter, als er geen 
natuur was en het gebied ligt in de EHS dan kan een klimaatbuffer juist groen scoren 
omdat natuur in een klimaatbuffer voordeliger kan zijn dan natuur bij een traditionele 
aanpak.

•	 Droogteschade: een klimaatbuffer aanpak zal vaak leiden tot minder droogteschade dan 
een traditionele aanpak. Echter, de klimaatbuffer scoort alleen groen wanneer er anders 
kosten zouden moeten worden gemaakt om de verdroging aan te pakken (bijv. omdat 
het gebied is aangewezen om iets te doen tegen verdroging). 

•	 Landbouw: een klimaatbuffer kan zowel voordelig zijn voor de landbouw 
(structuurverbetering of meer nalevering van water tijdens droogte) als nadelig (bijv. te 
hoog grondwater of omzetten van landbouwgrond waarop geld werd verdient in natuur 
waar landbouw niets op verdient).

•	 Waterwinning:  een klimaatbuffer aanpak kan de kosten van waterwinning verlagen (meer 
berging, natuurlijke zuivering) of verhogen (als de nieuwe natuur schoon water nodig 
heeft).

•	 Huizenprijzen: hierbij is echt gekeken naar huizen in de directe omgeving met uitzicht op 
de klimaatbuffer en dus niet naar een wijk op enige afstand die een nieuw uitloopgebied 
heeft.

•	 Overige: zie onder de toelichting per project (het gaat om werk-met-werk maken en 
voordelen voor visserij).

3.6 Toelichting bij een aantal projecten
In deze paragraaf wordt voor een aantal projecten een korte toelichting gegeven. Dit ter verduidelijking 
van de tabel in 3.4.

•	 Ameland: alternatief zijn zeer kostbare zandsuppleties (miljoenen per jaar). Vraag is nog wel hoe ef-
fectief de klimaatbuffer aanpak is. Dat is pas over 5 jaar of meer bekend.

•	 Breda: met welke traditionele aanpak zou dit project vergeleken moeten worden?

•	 Castricum:	Een	traditionele	aanpak	voor	dit	project	is	lastig	te	definiëren.

•	 Dwingelderveld: is nog in ontwerp. 

•	 Friese IJsselmeerkust: dit is een experiment. Bij de score is er vanuit gegaan dat het experiment in 
ieder geval enig positief effect heeft.

•	 Hondsbossche Zeewering: er is gekozen voor de voorkeur klimaatbuffer aanpak (een overslagdijk) 
en niet voor de aanpak die nu door het klimaatbuffer project wordt bepleit (zandsuppletie). Deze 
wordt afgezet tegen dijkversterking (en dus ook niet voor de zandsuppletie).

•	 Kempenbroek: Er is geringe tijd gestoken in de kennisinventarisatie. In het project worden werk-
zaamheden gecombineerd uitgevoerd waarbij vrijkomende grond uit klimaatbuffers gebruikt wordt 
om andere percelen landbouwkundig te verbeteren. Zo worden winstsituaties voor landbouw én 
natuur gerealiseerd.

•	 Oesterdam: mogelijk een enorm voordeel, maar alles valt of staat bij hoe lang het opgebrachte zand 
blijft liggen en deze is erg onzeker.

•	 Voorne: RWS moet meer informatie hebben over waarom is gekozen voor suppletie i.p.v. een an-
dere oplossing. Hier zou achteraan moeten worden gegaan.

•	 Zeegras: als traditionele aanpak is gekozen voor ‘niets doen’. De voordelen van zeegras boven niets 
doen op bijv. dijkonderhoud zijn uiteraard speculatief. Het gaat om mogelijke voordelen op de 
lange termijn. Maar gezien de potentieel enorme bedragen waar het dan om zou gaan is een (licht)
groene score toch goed te verdedigen.

•	 Weerterbos: door het combineren van verschillende projectonderdelen is er tegen een gunstige 
kostprijs een groot areaal natter natuur gerealiseerd. Door de afzet van vrijkomende grond te com-
bineren met het aan te leggen ecoduct over snelweg A2 en spoorlijn Eindhoven-Weert ontstond er 
een werk-met-werk situatie en werden enorme kosten bespaard.
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Verdeling van de kosten voor lopende strategische projecten over organisaties
Afsluitdijk Zoet Water  

Laag Nederland
Internationale  
Rijncorridor

Zuidwestelijke  
Delta

Deltaprogramma 
 Algemeen

Markermeer 
dijken

Ministerie I&M € 50.000 € 35.000 € 20.000 € 40.000 € 25.000 € 24.950 
Waddenvereniging € 20.000 
Progr Rijke Waddenzee € 23.000 
WNF € 25.000 
NGO’s uren € 25.000 € 25.000 
Taskforce biodiversiteit € 45.500 
Natuurmonumenten uren € 11.960 
De Landschappen € 4.960 

totaal € 93.000 € 60.000 € 90.500 € 51.960 € 50.000 € 29.910 

Bijlage 1C  
Verdeling van de kosten voor klimaatbuffers over  
organisaties
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Klimaatbufferprojectnaam 16x Dwingelderveld Hunze- Torenveen Hunze Mandelanden Rivierklimaatpark 
Ijsselpoort

Beuningen IJsselmonde KempenBroek Oesterdam Friese  
IJsselmeerkust

Castricum Harger- en  
Petemer Polder

Regge Ooijen Wanssum Ameland ZW Vlijmen  
Den Bosch

Zeegras TOTAAL

Organisatie

I&M Klimaatbuffersubsidie € 936.000 € 678.000 € 322.000 € 730.000 € 400.000 € 1.300.000 € 500.000 € 980.000 € 600.000 € 1.077.000 € 1.083.000 € 996.000 € 1.083.940 € 500.000 € 1.173.889 € 124.000 € 12.483.829 

Rijk en provincie Limburg € 82.231.000 € 82.231.000 

Innovatieplatform € 20.000 € 20.000 

Proj bureau Ooijen Wanssum € 267.700 € 267.700 

I&M en bureau Zeeweringen € 2.524.500 € 2.524.500 

Wetterskip Fryslan € 200.000 € 150.000 € 350.000 

Hollands Noorderkwartier € 1.440.000 € 1.440.000 

Bijdrage Waterschap Reest en Wieden € 1.781.500 € 1.781.500 

Natuurmonumenten € 281.500 € 26.000 € 836.000 € 18.000 € 1.161.500 

Staatsbosbeheer € 4.500 

Progr Rijke Waddenzee € 60.000 € 60.000 

Rijkswaterstaat € 40.000 € 300.000 € 340.000 

Waddenvereniging vrijwilligers € 45.000 € 45.000 

Stichting Zabawas € 25.000 € 25.000 

It Fryske Gea € 30.000 € 30.000 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer € 235.000 € 235.000 

BWN monitoring € 15.000 € 15.000 

Landschap Noord-Holland € 268.000 € 268.000 

Landschap Overijssel € 18.000 

WNF € 265.000 € 265.000 

ARK € 100.000 € 100.000 

Gemeente Aa en Hunze € 20.000 € 20.000 

provincie Drenthe € 300.000 € 237.482 € 765.000 € 1.302.482 

Stichting BOEI € 50.000 € 50.000 

Waterschap Regge en Dinkel € 1.132.000 

Waterschap Hunze en Aa’s € 891.518 € 400.000 € 1.291.518 

Waterschap Aa&Maas € 1.480.000 

Waterschap Aa&Maas en RWS € 8.100.000 

Waterschap Aa&Maas en  
Gemeente Heusden

€ 45.000 

Waterschap Aa&Maas en Staatsbosbeheer € 30.000 

Programma Beheer € 683.000 € 683.000 

EU-POP € 401.260 € 401.260 

HDL (PBCF) € 70.000 € 70.000 

Nationale Postcode Loterij € 2.135.000 € 2.135.000 

Provincie Noord Brabant € 72.000 

Provincie Noord Brabant, Gemeenten Heusden en 
Den Bosch

€ 750.000 

Provincie Limburg € 3.920.000 € 3.920.000 

Provincie Gelderland € 1.100.000 € 2.250.000 € 3.350.000 

Province NH € 1.446.000 € 2.241.652 € 3.687.652 

Provincie NH ILG € 5.457.652 € 5.457.652 

Provincie Zeeland € 125.000 € 125.000 

Provincie Fryslan € 250.000 € 250.000 

Provincie Overijssel € 1.132.000 

LIFE en N2000 € 1.635.000 € 1.635.000 

Stadsregio € 200.000 € 200.000 

Extra subsidie ivm kavelwerk € 31.261 € 31.261 

Waterschap Hollandse Delta € 200.000 € 200.000 

Gemeente Barendrecht € 16.400.000 € 16.400.000 

Gemeente Castricum € 246.000 € 246.000 

PWN € 100.000 € 100.000 

Totaal € 3.299.000 € 2.510.000 € 1.958.260 € 5.835.000 € 2.700.000 € 18.365.000 € 4.551.261 € 3.655.500 € 1.095.000 € 4.577.000 € 9.618.304 € 3.296.000 € 83.602.640 € 750.000 € 11.655.389 € 494.000 € 145.198.854 

Waarvan I&M Klimaatbuffersubsidie € 936.000 € 678.000 € 322.000 € 730.000 € 400.000 € 1.300.000 € 500.000 € 980.000 € 600.000 € 1.077.000 € 1.083.000 € 996.000 € 1.083.940 € 500.000 € 1.173.889 € 124.000 € 12.483.829 

% van I&M aan totaal 28% 27% 16% 13% 15% 7% 11% 27% 55% 24% 11% 30% 1% 67% 10% 25% 9%

bijdrage waterschap/RWS € 1.781.500 € 891.518 € 400.000 € 0 € 0 € 200.000 € 0 € 2.524.500 € 200.000 € 1.440.000 € 0 € 1.132.000 n.b. € 1.900 € 9.580.000 € 300.000 € 18.451.418 

% van waterschap/RWS aan totaal 54% 36% 20% 0% 0% 1% 0% 69% 18% 31% 0% 34% n.b. 0% 82% 61% 13%

Klimaatbufferprojectnaam Dwingelderveld Hunze- Torenveen Hunze Mandelanden Rivierklimaatpark 
Ijsselpoort

Beuningen IJsselmonde KempenBroek Oesterdam Friese Ijsselmeer-
kust

Castricum Harger- en Petemer 
Polder

regge Ooijen Wanssum Ameland ZW vlijmen Den 
bosch

Zeegras TOTAAL

Bron: getallen afkomstig van de betreffende projectleider van 1 van de coalitiepartners
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BIJLAGE 2

Tussenrapportage 2010-2012 

Coalitie  
Natuurlijke Klimaatbuffers

kennis en 
kansen
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Bijlage 2A  
Brief aan deelprogramma’s
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Geadresseerde Delta Deelprogramma 

Datum 23 augustus 2012   
Behandeld door Esther Gross-Kooistra
Doorkiesnummer (035) 6559757
Onderwerp Natuurlijke Klimaatbuffers in het Delta deelprogramma XXX   

Geachte XXX

In de maand juni zijn rijkstrainee Linda Holvast en ik op gesprek geweest bij 
de zes gebiedsgerichte deelprogramma’s van het Deltaprogramma, alsmede 
het deelprogramma Zoetwater. Ook bij uw deelprogramma hebben we 
gesproken over de wijze waarop natuurlijke klimaatbuffers kunnen worden 
ingezet bij de waterveiligheid. Tijdens dit gesprek bleek dat uw programma 
graag nader over de toepasbaarheid van klimaatbuffers geïnformeerd wil 
worden, waarbij wij hebben toegezegd u deze zomer e.e.a. toe te sturen. Met 
deze brief en de bijbehorende bijlagen komen wij deze afspraak na.

Al zes jaar werkt de coalitie natuurlijke klimaatbuffers, ondersteund met een 
subsidie van het toenmalige ministerie van VROM, aan uiteenlopende inno-
vatieve concepten onder de noemer klimaatbuffers. En niet zonder succes. In 
februari 2012 werd bijvoorbeeld klimaatbuffer Onlanden in werking gesteld 
zodat de stad Groningen droge voeten hield. De coalitie werkt samen met 
vele partijen zoals adviesbureaus, bedrijfsleven, waterschappen, provincies en 
gemeenten, om de concepten uit te werken en uit te voeren. De subsidie is 
daarbij	‘’trigger	money’’:	de	financiering	van	de	klimaatbufferprojecten	is	tot	
soms wel het zesvoudige aangevuld door andere partijen.

Met de twintig lopende projecten realiseren we een aantal klimaatbuffercon-
cepten in de praktijk. Momenteel verzamelen we de kennis daarover en ma-
ken die toegankelijk. Daarbij geven we een schatting van de maatschappe-
lijke kosten en baten van deze waterveiligheidsoplossingen. U krijgt hierover 
binnenkort nadere informatie. 

Op dit moment zijn de verschillende deelprogramma’s van het Deltapro-
gramma druk bezig om hun strategieën nader uit te werken, inhoudelijk 

maar ook qua implementatie. Wij zien volop mogelijkheden om klimaatbuf-
fers in de deelprogramma’s verder te benutten en nieuwe concepten uit te 
werken. Dat alles met als doel om Nederland veiliger en aantrekkelijker te 
maken. Natuur wordt hierbij als middel ingezet. Niet als plusje op bestaande 
maatregelen maar als volwaardig onderdeel van de te hanteren strategie. 

Op voorspraak van Deltacommissaris Wim Kuijken zijn wij daarom het ge-
sprek met de deelprogramma’s aangegaan. U kunt deze brief zien als een 
aanbod om onze kennis te delen en in het vervolgproces van het deelpro-
gramma gesprekspartner, innovatienetwerk, mede communicator en mede 
ontwikkelaar te zijn. 

Bij deze brief treft u een tweetal bijlagen aan. In de eerste bijlage kunt u le-
zen wat klimaatbuffers zijn en hoe ze op integrale wijze de waterveiligheid in 
Nederland vergroten. In de tweede bijlage spitsen we concepten toe op uw 
deelprogramma, inclusief suggesties voor concrete toepassingen.

Met deze brief + bijlagen hopen we uw enthousiasme voor en kennis over 
klimaatbuffers verder te vergroten. We hopen binnenkort met u verder te 
kunnen praten over de vervolgstappen binnen uw deelprogramma.

Met vriendelijke groeten,

Hans-Peter Westerbeek

Programmamanager coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
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Bijlage 2B  
Natuurlijke Klimaatbuffers in de deelprogramma’s van het 
Deltaprogramma.

Vooraf

Nederland bereidt zich voor op klimaatverandering met een stijgende zeespiegel, hogere piekafvoeren 
van de rivieren en langere periodes van droogte. Dat vraagt aanpassingen van de woningbouw, land-
bouw, scheepvaart, natuurbeheer en voor de drinkwatervoorziening. Bij aanpassingen hoort het bekij-
ken van alle opties. Nieuwe ontwikkelingen vragen immers onmiskenbaar om nieuwe oplossingen, zeker 
als je een bestaande trend wilt doorbreken en het vizier richt op de lange termijn. De coalitie Natuurlijke 
Klimaatbuffers heeft de afgelopen jaren laten zien hoe effectief natuurlijke processen kunnen zijn als 
adaptatie aan klimaatverandering. We noemen dit natuurlijke klimaatbuffers. In laag Nederland kunnen 
aanslibbing van sediment, verstuiving en oevervegetaties ons tegen hoog water beschermen. Natuurlijk 
waterbeheer helpt de toenemende pieken in neerslag en droogte op te vangen. Hoger gelegen klimaat-
buffers kunnen water vasthouden als een spons en vertraagd afgeven, waardoor we benedenstrooms 
minder snel last hebben van overstromingen van rivieren en beken en droogte. Duur? Wij vinden van 
niet. Door meekoppeling van functies zijn klimaatbuffers op z’n minst kosteneffectief, terwijl de kwaliteit 
en toepasbaarheid van de oplossing hoog is. Meer waar voor ons geld dus. In voorliggend document 
zetten wij e.e.a. uiteen. 

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen helpen de gevolgen van  
klimaatverandering op te vangen. Ze maken Nederland mooier, veiliger en vormen een prachtig 
export product. Klimaatbuffers zijn vaak goedkoper dan reguliere maatregelen, nog los van het 
feit dat er extra winst wordt behaald voor ons leefklimaat, recreatie, huizenprijzen, ruimtelijke en 
ecologische kwaliteit, delfstoffen- en waterwinning. Deze bijlage 1. richt zich op de algemene toe-
pasbaarheid van natuurlijke klimaatbuffers in de zes gebiedsgerichte deelprogramma’s van het 
Deltaprogramma, alsmede het deelprogramma Zoetwatervoorziening. Voor elk deelprogramma 
is er tevens een aparte notitie gemaakt die per deelprogramma aangeeft  waar naar ons idee de 
beste kansen liggen en hoe deze te benutten zijn (zie bijlage 2) .
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Het Deltaprogramma en natuurlijke klimaatbuffers

Voor bijna ieder probleem met de waterhuishouding is wel een technische aanpak denkbaar; een hogere 
dijk, een krachtiger gemaal, een ander peilbeheer, etc. Technische oplossingen blijven nodig, ze heb-
ben Nederland gemaakt tot de delta die het is, met alle voor– en nadelen van dien. Toch zijn technische 
waterveiligheids- en zoetwateroplossingen niet altijd de beste. Soms is een natuurlijke klimaatbuffer een 
betere keuze. Het Deltaprogramma 2012 bepleit dan ook om waar het kan ‘natuurlijke waterveiligheids-
maatregelen’ standaard als alternatief te onderzoeken bij het programmeren van concrete maatregelen. 
Een prima uitgangspunt dat wij enthousiast onderschrijven.

Soms is het beter een probleem niet op te lossen op de plek waar men er last van heeft, maar op de plek 
waar het ontstaat. Het Deltaprogramma steekt mede daarom in op een ‘integrale aanpak’. De natuur is 
daarbij een prima bondgenoot en het combineren van functies maakt de integratie alleen maar groter. 
Ter illustratie een voorbeeld. De Maas wordt gevoed in het buitenland en door beken in ons eigen land. 
Als	na	een	fikse	regenbui	al	dat	water	tegelijk	in	de	rivier	komt,	houdt	Rotterdam	geen	droge	voeten.	Een	
technische oplossing is duur terwijl het veiliger en goedkoper is om in de Limburgse en Brabantse bos-
sen water langer vast te houden. Dat kan verrassend voordelig, bijvoorbeeld door te stoppen met het 
onderhoud van drainagesloten. Goed nieuws voor Rotterdam, met als bonus voor Limburg en Noord-
Brabant volop zoet water, prachtige bossen met vennen, ideaal voor recreatie en om bij in de buurt te 
wonen en te werken. 

De coalitie Natuurlijke klimaatbuffers werkt tot en met 2013 aan de uitvoering en afronding van 20 in-
novatieve projecten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeentes, provincies, 
wetenschappers (zoals Ecoshape) en bedrijven. De opgedane kennis wordt, op voorspraak van Delta-
commissaris Wim Kuijken en opdrachtgever Frans Vlieg, ingebracht bij de afzonderlijke deelprogram-
ma’s. Daarbij zoeken we concreet naar nieuwe kansen om met deze aanpak verder bij te dragen aan een 
duurzame waterveiligheid en zoetwatervoorziening, waarbij het doel niet veiligheid en natuur is, maar 
veiligheid door natuur. 

Bij zijn bezoek in het voorjaar van 2012 aan klimaatbuffer De Onlanden bij Groningen, was staatssecre-
taris Atsma enthousiast over onze aanpak. De Tweede Kamer deelde dit enthousiasme. Volgende stap is 
wat ons betreft om de inzet van natuurlijke klimaatbuffers nog ambitieuzer aan te pakken, en wel in het 
Deltaprogramma. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Zo’n aanpak houdt overigens niet op bij de 
landsgrenzen, maar bij de grenzen van bijvoorbeeld het stroomgebied (voor de Rijn dus in Zwitserland). 
Zeker, we moeten vooral in eigen land kijken naar manieren om onze voeten droog te houden, maar 
daar waar aan effectiviteit kan worden gewonnen zijn ook internationale klimaatbuffer oplossingen een 
goede denkrichting. Zelf zijn we daarmee begonnen in het internationale Rijn Corridor-project.

Klimaatbuffer-concepten die in het Deltaprogramma kunnen worden toegepast

•	 Vooroevers 

Het aan- of vastleggen van vooroevers kan goed worden toegepast in het deelprogramma IJsselmeer, 
rond het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Daartoe is wel een natuurlijker en uiteindelijk goedkoper peil-
beheer nodig, met uitzakkende peilen in de loop van de zomer. Ook langs de benedenrivieren in de 
regio Rijnmond-Drechtsteden biedt deze strategie voordelen. Grootschalige toepassing met slib en 
kwelders zijn mogelijk in de wadden en de delta.

•	 Biobouwers

Oesterbanken en zeegras in de Waddenzee en riet langs oevers van meren en rivieren vangen sedimen-
ten in en leggen dat vast. In veengebieden zorgt veenmos er voor dat het land meegroeit als het water 
stijgt. Wij doen op dit moment ervaringen op met het herstel van biobouwers en zijn van mening dat 
deze breder moeten worden ingezet. Bijkomend voordeel: biobouwers vergen weinig beheer en onder-
houd.

•	 Zandmotoren

Een spannende nieuwe manier om de kust te versterken is via de aanleg van een zandmotor. Mogelijk-
heden hiertoe zijn er langs de Noordzeekust en in de delta. Maar ook in het IJsselmeer, waar het boven-
dien een prima bestemming is voor sediment uit baggerwerkzaamheden die nodig zijn voor het open 
houden van de vaargeul.

•	 Overslagdijken

Het toestaan van overslag over een dijk is vaak veel voordeliger dan, en even veilig als, het steeds verder 
verhogen van dijken. Zeker als het (brakke) overslagwater binnendijks in een natuurgebied terecht komt 
en niemand schade leidt. Deze aanpak kan worden gekozen in het IJsselmeergebied en bij een aantal 
zeedijken (Hondsbossche Zeewering, Waddengebied). 

•	 Verruiming van rivierbeddingen

Het principe is eenvoudig: meer ruimte in de breedte betekent dat er minder ruimte nodig is in de 
hoogte. Meer ruimte geven aan een rivier betekent dus dat er minder hoge dijken nodig zijn. Dit was de 
basis voor het succesvolle programma Ruimte voor de Rivier. In verschillende gebieden, waaronder de 
IJsselpoort, liggen nog steeds onbenutte kansen voor deze bewezen effectieve aanpak.

•	 Veensponzen en Klimaatbeken

Zowel tegen droogte als voor het aftoppen van hoogwaterpieken is het vasthouden van water een 
beproefde methode. Natte natuur is hiervoor bij uitstek geschikt. Deze aanpak wordt benut in de kli-
maatbuffers Onlanden, Schoonwatervallei, Hunze, Regge, IJsselmonde, Weerterbos en Kempenbroek. 
Met name binnen de deelprogramma’s Zoetwater en Rivieren is deze aanpak op veel plekken mogelijk.

•	 Zoetwaterzelfvoorziening 

In delen van hoog Nederland en de eilanden in de delta en het Waddengebied wordt vanwege de hoge 
kosten geen water aangevoerd. Toch is daar rendabele landbouw mogelijk. Daarmee vormen deze ge-
bieden een voorbeeld voor regio’s waar in de toekomst niet of alleen tegen hoge kosten zoetwater kan 
worden aangevoerd. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een belangrijke rol spelen bij de overstap naar 
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zelfvoorziening op het gebied van zoetwater. In de natuurlijke klimaatbuffers Ijsselmonde en Schoon-
watervallei te Castricum zijn stappen gezet in deze richting. In de omgeving van de West-Brabantse 
Noordpolder kan deze aanpak worden gebruikt om de Reigerbergsche polder van zoetwater te blijven 
voorzien.

•	 Slimmere zoetwatervoorziening (‘Laagwater 2.0’)

Momenteel wordt kostbaar zoet rivierwater gebruikt om te voorkomen dat zout water via de rivier kan 
doordringen tot het waterinlaatpunt voor het Groene Hart. Door dit inlaatpunt naar het oosten te ver-
plaatsen worden in één klap meerdere problemen opgelost. Dit is de kern van het plan Laagwater 2.0. 
(overigens nadrukkelijk in dialoog met de waterschappen). Met het toepassen van laagwater 2.0 kunnen 
we het Haringvliet openen zodat zalm en andere vissen de rivier weer kunnen opzwemmen, precies wat 
Nederland heeft beloofd aan de overige Rijnoeverstaten. Ook de blauwalg in het Volkerak kan worden 
aangepakt en mogelijk wordt de aanzet van sedimentatie in Haringvliet en Hollands Diep hersteld zodat 
het land weer kan meegroeien met de zee.

•	 Innovatieve waterkeringsconcepten

Nieuwe manieren om met onze kustverdediging om te gaan bieden meerwaarde door de combinatie 
van functies, vaak tegen lagere kosten. Er wordt nagedacht over, en soms al geëxperimenteerd met, 
golfoverslagbestendige dijken, buitendijkse zandsuppletie, deltadijken, dynamische duinvorming en 
terpen. Vanwege de beschermde ligging achter de stormvloedkering is de Oosterschelde bij uitstek 
geschikt om nieuwe concepten in de praktijk te testen. Ook op de Wadden en elders langs de kust is 
veel mogelijk.

•	 Nieuwe rivieren

We kunnen rivieren meer ruimte geven, maar het is ook mogelijk nieuwe rivieren aan te leggen. Bijvoor-
beeld door de Betuwe. Een nieuwe rivier kan bijdragen aan de veiligheid en biedt daarnaast een enorme 
impuls voor de lokale economie. Functiekoppeling bij uitstek.

•	 Wisselpolders

Het klinkt onlogisch: door een dijk weg te halen groeit het land aan. Toch is dat de praktijk op plekken 
waar voldoende sediment wordt aangevoerd. Het idee van wisselpolders is om van dit proces gebruik 
te maken. Op hoger gelegen gebieden kan natuur plaats maken voor landbouw, en ter compensatie  
maken lager gelegen landbouwpolders plaats voor natuur die mag overstromen. De lager gelegen  
gebieden groeien mee met de stijgende waterstanden door aanslibbing. Na verloop  van tijd kunnen de 
gebieden worden omgewisseld omdat gaandeweg de landbouwpolders lager zullen komen te liggen.

•	 Klimaatbuffers in stedelijke situaties

Veel groen en water in een stedelijke omgeving blijkt de temperatuur fors te kunnen verlagen. In Rot-
terdam werden verschillen tot wel 8 graden Celcius gemeten. Voor ouderen kan dat van levensbelang 
zijn.	Ook	vangt	groen	in	een	stad	fijnstof	in.	Bovendien	is	een	groene	stad	met	voldoende	water	gewoon	
fijner	om	in	te	wonen	en	werken.

Tot slot
Al de hierboven beschreven klimaatbuffer concepten dragen structureel bij aan de veiligheid en leef-
baarheid van Nederland. Door water langer vast te houden of meer ruimte te bieden, door golven te 
breken of door bodemdaling tegen te gaan. Daar moeten we in het Deltaprogramma een vervolg aan 
geven, ook vanuit economische motieven. Want niet alleen in Nederland lopen we aan tegen de grenzen 
van technische oplossingen. In stedelijke Delta’s over de hele wereld veroorzaakt een stijgende zeespie-
gel, soms in combinatie met een dalende bodem, tot problematische situaties. Water management is 
een belangrijk Nederlands export product. Door in eigen land ervaring op te doen met slimme combi-
naties van natuur en techniek versterken we onze internationale concurrentiepositie.

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft veel te bieden om een samenwerking met de deelprogram-
ma’s tot een succes te maken. Naast de hierboven beschreven concepten van klimaatbuffers zijn verder-
gaande innovative klimaatbufferconcepten mogelijk en nodig. Door ons bij het zoeken naar oplossingen 
niet te laten beperken door wat we al weten en kunnen, maar onze creativiteit de ruimte te geven komen 
we op spannende, soms verrassend eenvoudige alternatieven. Het is heel goed mogelijk dat dit de ex-
portproducten van de toekomst zijn. Het Deltaprogramma biedt dan ook terecht ruimte aan innovatieve 
concepten. 

We hebben kennis en ervaring met 20 natuurlijke klimaatbuffers. We weten daardoor als geen ander hoe 
natuurlijke processen ons kunnen helpen. In veel gevallen zijn we grondeigenaar, of hebben we ervaring 
in het ontwikkelen van klimaatbuffers. Daarnaast werken we nauw samen met waterschappen, bedrijven, 
wetenschappers en andere partners. Ook niet onbelangrijk; we weten hoe je veerkrachtige natuur kan 
faciliteren. Tenslotte beschikken we over een grote achterban die we kunnen informeren over de rol van 
klimaatbuffers in de veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Niet onbelangrijk in het draagvlakproces 
waarmee de Delta deelprogramma’s zijn aangevangen. 

Kort en goed, van onze kant uit denken we graag samen verder over de meest wenselijke strategieën in 
de deelprogramma’s met een optimale inzet van klimaatbuffers.  We bundelen graag de krachten bij het 
ontwikkelen van een duurzaam en veilig Nederland. 
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Bijlage 2C  
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta Deelprogramma 
Zuid Westelijke Delta

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende 
gevolgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte teruggang 
in waterveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden met “na-
tuurlijke	processen	waar	dat	kan	en	harde	maatregelen	waar	dat	moet”	 (definitie	 ‘basisvoorwaarde	
duurzaamheid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende gebiedsopgaven, 
dat	is	efficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	problemen	voor	anderen	ver-
oorzaakt. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen jaren veel expertise opge-
bouwd met innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering op 
te vangen. Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen we klimaatbuffers. Er is ervaring op-
gedaan, kennis verzameld, er zijn lessen geleerd en er ontstaat steeds meer inzicht in de kosten-baten 
verhouding van dergelijke maatregelen ten opzichte van reguliere waterveiligheidsmaatregelen. In 
een separaat document wordt dieper ingegaan op het algemene gedachtegoed rond klimaatbuffers. 
Volgens afspraak met het Delta deelprogramma Zuid Westelijke Delta zet de CNK in voorliggend do-
cument uiteen op welke wijze de klimaatbuffer expertise naar ons idee bruikbaar kan zijn in het Delta 
Deelprogramma. Dit vanuit het besef dat een toekomstige inrichting van de Zuid Westelijke Delta niet 
alleen moet rekening houden met natuur, maar dat de natuur juist zelf daaraan  kosteneffectief en met 
maatschappelijke meerwaarde kan bijdragen !
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Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta
Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta ziet zich, als onderdeel van het nationaal Deltaprogramma, 
gesteld voor de opgave om de veiligheid en de leefbaarheid van deze regio duurzaam te beschermen 
terwijl de zeespiegel stijgt en de (piek)afvoer van de rivieren toeneemt. In de Zuidwestelijke Delta is 
die opgave misschien wel nog pregnanter dan in de andere regionale deelprogramma’s: Aanleg van 
de deltawerken heeft de regio een enorme veiligheidsgarantie gegeven, maar heeft tevens geleid tot 
ecologische instabiliteit van de waterlichamen waardoor sterke beperkingen optreden ten aanzien van 
hun economisch gebruikspotentieel.

Hoewel er weinig regio’s in ons land zijn waar zulke verstrekkende verbeteropgaven liggen, zijn er 
ook weinig regio’s waar de bestuurlijke slagvaardigheid en het maatschappelijke draagvlak voor 
deze investeringen zo groot is als in de Zuidwestelijke Delta. Het Delta deelprogramma kent met 
de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta een stevige bestuurlijke borging in de regio. Bovendien gaat 
de voorbereiding van lange termijningrepen in de Zuidwestelijke Delta gepaard met een Uitvoe-
ringsprogramma 2010-2015+ waarmee ook al op de korte termijn geïnvesteerd wordt in ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering in de regio. Ook op korte termijn vraagt de Zuidwestelijke Delta immers een 
nieuwe balans tussen veiligheid, ecologische veerkracht en economische vitaliteit.

Klimaatbuffers binnen het Delta Deelprogramma Zuidwestelijke Delta
Op de langere termijn kan die balans mogelijk hersteld worden door majeure aanpassingen van 
de deltawerken zelf, zoals nader uitgewerkt wordt in de op te starten Rijksstructuurvisie voor Gre-
velingen en Krammer-Volkerak. Op kortere termijn kan naar onze overtuiging veel winst worden 
geboekt met zogenaamde ‘klimaatbufferprojecten’: mogelijkheden om via zachte oplossingen te 
investeren in veiligheid en klimaatadaptatie en daarbij tevens een impuls te geven aan natuur en 
aan duurzaam medegebruik. De voorbije vijf jaar heeft de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers met 
20 veldprojecten ruime ervaringen opgedaan met de realisatie van klimaatbuffers in natuurgebie-
den. De Coalitie werkt tot 2014 verder aan de afronding van deze veldexperimenten en brengt de 
opgedane ervaring, op voorspraak van Deltacommissaris Wim Kuijken, in bij de afzonderlijke Delta 
deelprogramma’s. Voor de toekomst zoeken wij naar nieuwe kansen om natuurgebieden in te blij-
ven zetten ten behoeve van deze maatschappelijke meerwaarde. Dit position paper van de Coalitie 
Natuurlijke Klimaatbuffers gaat over hoe wij menen dat natuurgebieden in de Zuidwestelijke Delta 
een bijdrage kunnen leveren aan waterveiligheid, zoet-watervoorziening en/of economische ont-
wikkelruimte in het Delta deelprogramma Zuidwestelijke Delta.

Huidige klimaatbuffers
Klimaatbuffers zijn ontstaan vanuit de ambitie om de verwachte teruggang in waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening het hoofd te bieden met “zachte maatregelen waar dat kan, en harde waar 
dat moet”. Ze kenmerken zich door een integrale en kosteneffectieve aanpak van verschillende 
gebiedsopgaven. 

Een van de klimaatbufferprojecten die momenteel in uitvoering is, is de Veiligheidsbuffer Oester-
dam. Door te investeren in herstel van het natuurlijke voorland in de Oosterschelde (middels bui-
tendijkse zandsuppletie) wordt het foerageergebied voor vogels versterkt en wordt tegelijkertijd 
de directe golfslagwerking op het dijklichaam beperkt, waardoor de dijkaantasting afneemt en de 
levensduur van de dijk (kostenneutraal) met circa 25 jaar wordt verlengd.

Ook van de Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde kan gesteld worden dat die inhoudelijk ge-
ent is op het klimaatbuffer gedachtegoed. In deze pilot – waarin overheden, schelpdiersector en 

natuurorganisaties eendrachtig samenwerken – wordt onderzocht of herstel van de estuariene 
verbinding tussen Oosterschelde en het Zoommeer leidt tot kwaliteitsverbetering voor de schelp-
dierteelt en de natuur in de Kom van de Oosterschelde.

Beide projecten illustreren het uitgangspunt om bij investeringen in klimaatadaptatie en veiligheid,  
indien mogelijk, te kiezen voor ruimtelijke oplossingen die bijdragen aan intersectorale kwaliteits-
verbetering in plaats van eenzijdige civieltechnische oplossingen. Met dat streven sluit het concept 
van klimaatbuffers in onze perceptie goed aan op de agenda van de Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta zoals die verwoord is in het Uitvoeringsprogramma 2010-2015+.

Is de Zuidwestelijke Delta gebaat bij een klimaatbuffer aanpak?
In de sterk door mensenhanden gevormde Zuidwestelijke Delta zijn civieltechnische ingrepen op 
termijn onvermijdelijk om de ecologische veerkracht en de economische vitaliteit te herstellen 
en de veiligheid duurzaam te garanderen. Voor Grevelingen en Krammer-Volkerak wordt deze 
besluitvorming de komende jaren voorbereid middels een Rijksstructuurvisie. Voor Haringvliet en 
Hollands Diep volgt belangrijke besluitvorming met de Rijn-Maas-Deltabeslissing in 2015 en voor 
de Oosterschelde is besluitvorming over de MIRT-Verkenning Zandhonger in 2014 aan de orde. De 
daadwerkelijke maatregelen die uit deze besluiten volgen, vereisen een lange voorbereidingstijd 
en majeure investeringsbudgetten. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de integrale besluitvor-
ming die momenteel voor de Zuidwestelijke Delta in voorbereiding is, in de komende decennia 
tot concrete ingrepen zal leiden. Een potentieel risico van de lopende besluitvorming is dan ook 
dat uitvoering te lang op zich laat wachten, waardoor het maatschappelijk draagvlak en het breed 
gedeelde gevoel van urgentie onder druk komt te staan. 

Voor de komende jaren zien wij – parallel aan deze integrale besluitvorming – belangrijke meer-
waarde in klimaatbufferprojecten die de gewenste ontwikkelrichting ondersteunen en versterken. 
Met breed gedragen klimaatbufferprojecten kunnen en willen wij ook in de komende jaren, samen 
met overheden en economische gebruikers, blijven investeren in ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
die aantoont dat veiligheid, zoetwater, natuur en medegebruik in de delta intrinsiek verweven be-
langen zijn.

Nieuwe klimaatbuffers
De prioriteit van het Nationaal Deltaprogramma ligt bij het garanderen van de lange termijn vei-
ligheidsopgave. Een zwaarwegend nevendoel is het veiligstellen van een robuuste en toekomst-
bestendige zoetwatervoorziening. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft daar economische 
vitaliteit en ecologische veerkracht als gelijkwaardige opgaven aan toegevoegd. Met dit position 
paper legt de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers enkele projectvoorstellen aan u voor die laten 
zien dat een klimaatbufferaanpak kan helpen om – ook reeds op de korte termijn – vanuit de re-
gio aan deze opgaven te werken op een intersectorale en kosteneffectieve wijze. We presenteren, 
summier, vier voorstellen die de verschillende opgaven (veiligheid, zoetwater, gebruiksruimte, 
landbouw, ecologie) met elkaar verbinden. We hebben er niet naar gestreefd om een limita-
tief overzicht te geven van alle regionale knelpunten en opgaven waarvoor een klimaatbuffer 
aanpak meerwaarde kan hebben (al beschikken we overigens wel over een groter reservoir van 
klimaatbuffer-voorstellen). Door echter heel gericht vier voorstellen aan te dragen hopen we een 
stimulerend beeld te schetsen van de kansrijkdom van deze klimaatbuffers als concept om natuur 
in de Zuidwestelijke Delta in te zetten ten behoeve van integrale ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
en klimaatadaptatie.
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Voorbeeld 1: Innovatieve dijkconcepten 

De afgelopen decennia is vanuit het oude Deltaplan geïnvesteerd in kustverdediging door kust-
lijnverkorting en dijkversterking. Door het toepassen van innovatieve waterkerings-concepten 
ontstaan mogelijkheden voor het combineren van functies. Veiligheid, ecologie, recreatie en/of 
aquacultuur kunnen integraal versterkt worden door de ontwikkeling van golfoverslag bestendige 
dijken, terpdijken, klimaatdijken en buitendijkse zandsuppletie. Provincie Zeeland wil een proefge-
bied en etalage zijn voor innovatieve dijkconcepten (bron: Kustbeleidsplan, 2010). De traditionele 
manier van dijken versterken kan nog enkele decennia uitkomst bieden, maar innovatieve manie-
ren bieden meerwaarde voor duurzaam meervoudig ruimtegebruik tegen lagere kosten. Vanwege 
de relatief beschermde ligging achter de stormvloedkering is de Oosterscheldekust uitermate ge-
schikt voor het uitvoeren van nieuwe concepten. Ook langs Haringvliet en Hollands Diep liggen 
goede kansen voor de ontwikkeling van economisch aantrekkelijke deltadijken. De Veiligheidsbuf-
fer Oesterdam en de ontwikkeling van het Kustlaboratorium op Schouwen zijn concrete projec-
ten waarin deze opgaven momenteel al worden aangepakt. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers 
spant zich graag in om deze nieuwe omgang met land-water overgangen op te schalen en meer 
praktijkervaring op te doen met de ontwikkeling van innovatieve dijkconcepten. In 2013 zal de 
Coalitie een concreet projectvoorstel uitwerken voor een zandsuppletie op de Roggenplaat waarin 
bescherming van de dijken aan de Zuidkust van Schouwen wordt gecombineerd met de realisatie 
van Natura2000-opgaven in de Oosterschelde en de versterking van watersportrecreatie en/of 
kweek van mossels en oesters.

Voorbeeld 2: Faciliteren van een zout Krammer-Volkerak

Als de Rijksstructuurvisie voor Grevelingen en Krammer-Volkerak leidt tot het besluit om het Kram-
mer-Volkerak te verzilten, zullen landbouwgebieden op Tholen, St. Philipsland en in de Reigers-
bergsche polder op een ander manier van zoetwater moeten worden voorzien. Voor Tholen en St. 
Philipsland is aanpassing van de Brabantse Roode Vaart in voorbereiding. Voor de Reigersbergsche 
polder hebben de provincies Zeeland en Noord-Brabant een verkenning uitgevoerd naar de moge-
lijkheid om kwelwater uit de Brabantse Wal in te zetten. Een belangrijk knelpunt dat in het project 
‘Water uit de Wal’ werd geconstateerd, is de onmogelijkheid om zoetwater in de regio kosteneffec-
tief te bergen. De Coalitie ziet goede kansen om natuurbouw en zoetwateropslag te combineren in 
(de omgeving van) de West-Brabantse Noord Polder. Daarmee kan deze klimaatbuffer een bijdrage 
leveren aan versterking van de zoetwatervoorziening voor de landbouw en de uitvoering van no 
regret-maatregelen die de keuze voor een zout Krammer-Volkerak bestendigen.

Voorbeeld 3: Klimaatadaptieve landbouw 

Zeespiegelstijging en bodemdaling zullen, door een toename van zilte kwel, de landbouwkundige 
kwaliteit van agrarische polders in de nabijheid van de grote deltawateren in de toekomst verder 
onder druk zetten. Met de ontwikkeling van een zogenaamde ‘wisselpolder’ kan inzicht ontstaan in 
de mogelijkheden om aanslibbing  te combineren met duurzaam agrarisch gebruik. Door, op een 
slim gekozen locatie, een (marginale) landbouwpolder te voorzien van een overslagdijk en/of door 
deze deels te ontpolderen, kunnen we – liefst in samenwerking met de ZLTO – ervaring opdoen 
met de aanname dat ontpoldering bij kan dragen aan landaanwinst (meegroeien met de zee) in 
plaats van landverlies.

Voorbeeld 4: Zoetwatervoorziening Haringvliet

Het blijkt lastig om grip te krijgen op de vraag hoeveel zoetwater we in Nederland nodig hebben 
voor landbouw, industrie, natuur en peilhandhaving. Historische gegevens zijn deels incompleet 
en modellen complex. Berekeningen leveren daarom uitkomsten waar ook experts vraagtekens bij 
plaatsen. Mede vanwege die onzekere uitkomsten is er soms de neiging om waterclaims te over-
schatten waardoor de totale watervraag wordt opgeschroefd. In de toekomst zal dit gegeven forse 

complicaties opleveren voor de besluitvorming over een duurzame zoetwatervoorziening in laag 
Nederland. Met dit projectvoorstel willen wij verkennen of het haalbaar is om enkele meetpunten 
in waterwegen en waterlichamen te leggen en vervolgens, sterk beheerst en strikt gereguleerd, de 
kraan (Haringvliet, gemalen/inlaatpunten Hollandsche IJssel, Oude/Leidsche Rijn, stuw Driel) ver-
der open/dicht te draaien om zo te monitoren wat er gebeurt. We verkeren in Nederland in de situ-
atie dat vrijwel ons hele watersysteem gecontroleerd wordt door de mens. Daar kunnen we gebruik 
van maken door het systeem gecontroleerd te toetsen. In het Haringvliet wordt deze benadering 
al in beperkte mate gekozen middels de realisatie van het Kierbesluit Haringvlietsluizen. Dat is een 
aanpak die navolging verdient. Daarbij is het goed om te bedenken dat zoetwaterproblematiek 
essentieel verschilt van de problematiek van overstromingen. Je kunt niet zomaar geleidelijk de 
Rijn- of Maas-afvoer opschroeven om te kijken wanneer het misgaat en op welke plekken – om 
vervolgens daar de maatregelen op af te stemmen. Bij hoogwaterproblematiek zijn hydraulische 
berekeningen onontkoombaar. Maar bij zoetwater en zoutindringing ligt dit anders, mits zorgvul-
dig uitgevoerd. Dit klimaatbuffervoorstel behelst een verkenning van de haalbaarheid van dit idee.

Tenslotte
Met dit document hoopt de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers u verder te interesseren voor de 
mogelijkheden om de lange termijn opgaven van het Delta deelprogramma Zuidwestelijke Delta 
te versterken met korte termijnmaatregelen waarbij natuur wordt ingezet voor klimaatadaptatie en 
intersectorale ruimtelijke kwaliteitsverbetering. We gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk 
te zoeken naar nieuwe kansen om natuurgebieden in te blijven zetten ten behoeve van deze maat-
schappelijke meerwaarde. Het spreekt voor zich dat u ons ook aan uw zijde vindt als de het proces 
rond het deelprogramma in de regio verder uitkristalliseert. Daarover is afgesproken dat we op uw 
initiatief nader bekijken hoe dat het beste vorm kan krijgen! 
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Bijlage 2D  
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta deelprogramma  
IJsselmeergebied

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende ge-
volgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte teruggang in wa-
terveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden met “natuurlijke 
processen	waar	dat	kan	en	harde	maatregelen	waar	dat	moet”	(definitie	‘basisvoorwaarde	duurzaam-
heid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende gebiedsopgaven, dat is ef-
ficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	problemen	voor	anderen	veroorzaakt.	
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd met 
innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 
Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen we klimaatbuffers. Er is ervaring opgedaan, ken-
nis verzameld, er zijn lessen geleerd en er ontstaat steeds meer inzicht in de kosten-baten verhouding 
van dergelijke maatregelen ten opzichte van reguliere waterveiligheidsmaatregelen. In een separaat do-
cument wordt dieper ingegaan op het algemene gedachtegoed rond klimaatbuffers. Volgens afspraak 
met het Delta deelprogramma IJsselmeer zet de CNK in voorliggend document, samen met de Natuur 
en Milieufederaties en de Stichting VBIJ uiteen op welke wijze de klimaatbuffer expertise naar ons idee 
bruikbaar kan zijn in het Delta Deelprogramma IJsselmeer. Dit vanuit het besef dat een toekomstige 
inrichting van het IJsselmeer niet alleen moet rekening houden met natuur, maar dat de natuur juist zelf 
daaraan kosteneffectief en met maatschappelijke meerwaarde kan bijdragen!
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Het deelprogramma IJsselmeergebied
Het DP IJsselmeergebied richt zich in eerste instantie op de gevolgen van de stijgende zeespiegel op de 
waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee en op de functie van het IJsselmeersysteem als nati-
onale zoetwatervoorraad bij drogere klimaatscenario’s. Het werk in het deelprogramma en de discussie 
daaromheen spitst zich toe op het gewenste peilregime. Daarbij gaat het DP ervan uit dat het peilregime 
voor Markeermeer/IJmeer en Veluwerandmeren is losgekoppeld van dat van het Noordelijk IJsselmeer. 
Vanuit extreme beleidsvarianten voor de langere termijn wordt inmiddels teruggeschakeld naar minder 
extreme varianten en naar realistische varianten voor de korte termijn. Bij de formulering en beoordeling 
van die varianten worden de wensen van en gevolgen voor alle belangrijke gebruiksfuncties verkend 
en meegewogen. Een gezond ecosysteem als basis voor duurzaam maatschappelijk gebruik is vast uit-
gangspunt in Deltaprogramma en Nationaal Waterplan. Hoewel het besef leeft dat hiervoor een ‘natuur-
lijker peilbeheer’ gewenst is, vormt dat nog geen vaste basis onder de verschillende beleidsvarianten.

Met	name	de	beleidsvarianten	voor	de	kortere	termijn	(‘optimaliseren’	en	‘flexibiliseren’)	bieden	daar-
voor niettemin perspectiefvolle handvatten. Het Regionaal Overleg IJsselmeergebied gaf op de bestuur-
lijke conferentie over dit deelprogramma in februari 2012 dan ook het advies juist die varianten ecolo-
gisch robuust in te vullen. De CNK staat achter dat advies.

Visie CNK op de doelstelling van het deelprogramma
Een hoogwaardige, klimaatbestendige en veilige inrichting van het IJsselmeergebied, dat is de doel-
stelling van het Delta deelprogramma IJsselmeergebied. De nadruk ligt daarbij op het gewenste 
waterpeil. “De strategieën moeten de veiligheid en de zoetwaterbuffer vergroten”, zo stelt de DPIJ-
brochure Het Nieuwe Peil (mei 2012).  Aanvankelijk (2009) heette het dat men daartoe moest mee-
stijgen met de zee (lozen onder vrij verval, grotere zoetwatervoorraad), hetgeen tot claims van 
anderhalve meter peilstijging leidde. Inmiddels wordt gewerkt met een ‘extra waterschijf’ van ca 20 
cm en extra spui- of gemaalcapaciteit op de Afsluitdijk afdoende tot ongeveer 2050. 

De natuurorganisaties gaan niet voor grote peilstijgingen, dat gaat ten koste van duizenden hec-
taren buitendijkse natuur in het IJsselmeergebied. Wel willen we graag een natuurlijker peilregime 
voor de korte termijn: hoog in het vroege voorjaar, uitzakkend in de loop van de zomer. Dat is beter 
voor de natuur, maar daarmee ook voor de waterveiligheid: uitbreiding van de vooroevers en betere 
ontwikkelingskansen voor rietbegroeiing werken golfremmend tegen relatief lage kosten. Vooral de 
DP-peilvariant	 voor	de	korte	 termijn	 ‘flexibilisering’	biedt	mogelijkheden	voor	 zo’n	aanpak,	maar	
ook de andere beleidsvarianten houden rekening met uitzakken in de zomer. Op dit vlak zijn wij nu 
actief aan het meedenken. En aan het experimenteren, samen met overheid, bedrijfsleven en onder-
zoeksinstellingen, zoals met de Zachte Zandmotor voor de Friese IJsselmeerkust.  

Een oorspronkelijk nevendoel van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied, het bevorderen 
van ruimtelijke kwaliteit, is de afgelopen twee jaar verkend met vrijblijvende studies. De CNK vindt 
het van belang dat dat doel overeind blijft. Haar concept van klimaatbuffers kan ook daar aan bij-
dragen. Zo overleggen CNK-partners momenteel met de overheden in het Markermeer over derge-
lijke win-winprojecten voor de Noord-Hollandse Markermeerdijken, de Houtribdijk en het Zwarte 
Meer,	soms	met	aanzienlijke	co-financieringsvoorstellen	(Markerwadden).

In	 combinatie	 met	 een	 natuurlijker	 peil	 kunnen	 klimaatbuffers	 kostenefficiënt	 bijdragen	 aan	 de	
waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit het IJsselmeergebied. En hoe natuurlijker de gekozen 
oplossing, hoe minder er hoeft te worden gecompenseerd als gevolg van waterbouwkundige aan-
passingen. Voor een Natura 2000-gebied als het IJselmeergebied is dat een belangrijk bestuurlijk 
punt van overweging.

Klimaatbuffers in het IJsselmeergebied kunnen…
... bijdragen aan waterveiligheid, door het bevorderen van sedimentatie en het ophogen van vooroe-
vers en platen voor de kust, bijvoorbeeld met sediment uit baggerwerkzaamheden (‘meegroeien met 
het peil’, Markerwadden, Westvaardersplassen)

… de beschermde natuur in het IJsselmeergebied bestand maken tegen wat hogere voorjaarspeilen 
(‘zachte zandmotor’ Friese kust)

… door hun golfremmende werking bijdragen aan het aftoppen van de golfoploop (rietontwikkeling 
Ketelmeer, Zwarte Meer e.o.)

… sterkere binnendijkse kwel, overslagwater en hoge binnenwaterstanden bij hogere IJsselmeerpeilen 
helpen opvangen en tegelijkertijd nieuwe leefruimte creëren voor natuurwaarden, als die ruimte bui-
tendijks toch in gevaar komt (IJssel-Vechtdelta, omgeving Zwolle e.a.)

Kosteneffectief ?
Werken met klimaatbuffers kan leiden tot kostenbesparing doordat natuurlijke oplossingen in de 
fasen van aanleg en/of beheer en onderhoud vaak goedkoper zijn dan ‘traditioneel civieltechnische’, 
zoals bleek uit de cijfers van Royal Haskoning en Rijkswaterstaat in een case-study aan o.m. de Mar-
kermeerdijken. Ook de nuttige bestemming van baggerspecie en het integreren van (middelen voor) 
waterkwaliteit (KRW) en natuur integreren met de waterkwantiteitsopgave maakt robuuste en kosten-
efficiënte	gebiedsprojecten	mogelijk.	Denk	aan	Afsluitdijk,	Markerwadden,	Zwarte	Meer.

Daarnaast blijkt uit de recente kosten-batenanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeer dat de kos-
ten van een wat natuurlijker peilregime op de korte termijn mee zullen vallen vergeleken met de 
huidige beheerskosten. Op langere termijn is uitzakken goedkoper dan opzetten, voor de natuur is 
dat juist gunstig. De CNK beveelt het Deltaprogramma aan om verder aandacht te besteden aan de 
bijdrage van natuurlijke en integrale oplossingen op de kosten-batenverhouding. Voor innovatie met 
“groene keringen” op afgekeurde locaties van de primaire waterkering kan straks wellicht het inno-
vatiefonds uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma helpen tot uitvoerbare ontwerpen te komen, 
verkennende proeven te doen of vertraging in het planproces het hoofd te bieden.

Altijd goed en op de toekomst voorbereid
Klimaatbuffers passen in elk IJsselmeerscenario. Op alle locaties waar de bestaande waterkering niet 
meer voldoet aan de waterveiligheidsnormen (Derde toets) kunnen:

(a) aanleg of uitbreiding van vooroevers of slibeilanden,
(b) experimenten met zandsuppleties of zandmotoren,
(c) overslagbestendige en/of ‘brede’ dijken met binnendijkse wateropvang en
(d) integrale gebiedsplanning

bijdragen aan kosteneffectieve alternatieven voor ‘traditionele dijkverzwaringen’. In Markermeer/
IJmeer of andere geïsoleerde randmeren kan ‘alvast’ worden geëxperimenteerd met een natuurlijker 
peilregime. Verondieping van de vooroever vergroot dat effect, dit kan worden gerealiseerd met slib 
uit verdiepte vaakgeulen/havens, waardoor die ‘uitzakbestendig’ worden.
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De CNK ziet voor de korte termijn (t/m 2017) mogelijkheden voor het starten en uitvoeren van  
klimaatbufferprojecten op de volgende locaties: 

Werktitel klimaatbuffer Toelichting

Zwarte Meer
Bevorderen rietontwikkeling als golfbreker bij trechtereffect 
westerstormen; afschrapen als alternatief voor uitblijven hoge 
winterpeilen

Ruimte voor water IJssel-
Vechtdelta en omgeving 
Zwolle

Waterberging creëren waar IJssel, Vecht, regionale wateren 
en IJsselmeer elkaar ontmoeten; combineren met recreatie 
en  
natuurontwikkeling Zwarte Meer en Ketelmeer

Westvaardersplassen Kreil e.o. Integrale gebiedsontwikkeling natuur, recreatie, waterveilig-
heid

Markermeer/IJmeer ‘Oefenen’ met natuurlijker peilregime en effect uitzakken

Markerwadden Gedeeltelijk alloceren aan voet Houtibdijk i.v.m. HWBP-op-
gave; experimenteren met bagger en opbrengtechnieken

Vooroevers Markermeerdijk Zoeken ecologische en landschappelijke optimalisatie voor-
oeverontwerp

Monding van de Eem Landwaartse oplossing HWBP-opgave in combinatie met 
natuurlijker peilregime Eemmeer

Afsluitdijk Werk-met-werk HWBP-opgave; innovatieve opspuittechnie-
ken t.b.v. waterveiligheid en vismigratierivier

Regionale zelfvoorziening
Water vasthouden en conserveren in Noord- en Noordoost 
Nederland en daardoor zoetwatervraag uit IJsselmeer be-
perken – zie verder visie SNK op DP-Zoetwatervoorziening

Voor de langere termijn is opschaling en bredere toepassing te voorzien langs alle IJsselmeerdijken waar 
waterveiligheidsmaatregelen nodig zijn en/of vooroeveruitbreiding gewenst is uit ecologisch oogpunt 
(vergroten effect natuurlijker waterpeil). De CNK zou graag nog gerichter meedenken over de toepas-
sing van het klimaatbufferconcept in de maatregelenlijsten voor de verschillende beleidsvarianten van 
DP-IJsselmeergebied.

Verbinding met de andere deelprogramma’s

Uitkomsten DBIJ en DPZW beïnvloeden elkaar reusachtig. Water vasthouden en conserveren in regio-
nale wateren van Noord-Nederland (klimaatbuffers!) en een eigen wateraanvoer voor Zuid-West Neder-
land beperken de noodzaak van grote peilstijgingen in het IJsselmeer.

Samenvatting van de propositie

De natuurorganisaties vragen:

•	 om experimenten met een natuurlijker peilregime: hoog in het vroege voorjaar, vanaf juli zoveel 
mogelijk uitzakkend tot in het najaar in Markermeer, IJ-, Gooi- en Eemmeer en/of andere rand-
meren en in een latere fase de rest van het IJsselmeer en Veluwerandmeren

•	 om altijd natuurlijke oplossingen te onderzoeken als beleidsalternatief, in elke beleidsvariant
•	 om experimenten met vooroeveruitbreiding voor effectvergroting beperkt uitzakken
•	 om natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen als groene keringen, vooroeveruitbreiding, zand-

motoren, plaat/eilandaanleg en binnendijkse overslagopvang meewegen als alternatief op alle 
HWBP-locaties (HWBP2 en nHWBP)

•	 om pilots voor slibeilanden, slibopvang en bagger/opspuittechnieken, zoals bij de Markerwad-
den en integrale aanpak Afsluitdijk-vismigratierivier.

De natuurorganisaties bieden:

•	 oog voor veiligheid bij natuurbeheer
•	 ervaring met klimaatbuffers en natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen
•	 ervaring met (initiëren) integrale gebiedsontwikkeling
•	 samenwerking met bedrijfsleven (baggersector) en onderzoeksinstellingen via samenwerkings-

overeenkomst CNK-Consortium Ecoshape (monitoring, techniekontwikkeling) inzet grond en 
co-financiering	vanuit	natuurdossiers,	nationaal	en	Europees

•	 ervaring met en capaciteit voor beheer en onderhoud vooroevers en rietlanden
•	 de bereidheid natuurdoelen voor het IJsselmeergebied anders in te vullen bij uiteenlopende 

peilscenario’s
•	 samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
•	 benadering van het grote netwerk en de achterban voor draagvlak voor het Deltaprogramma.
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Bijlage 2E 
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta deelprogramma Kust

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende 
gevolgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte teruggang 
in waterveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden met “na-
tuurlijke	processen	waar	dat	kan	en	harde	maatregelen	waar	dat	moet”	 (definitie	 ‘basisvoorwaarde	
duurzaamheid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende gebiedsopgaven, 
dat	is	efficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	problemen	voor	anderen	ver-
oorzaakt. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen jaren veel expertise opge-
bouwd met innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering op 
te vangen. Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen we klimaatbuffers. Er is ervaring op-
gedaan, kennis verzameld, er zijn lessen geleerd en er ontstaat steeds meer inzicht in de kosten-baten 
verhouding van dergelijke maatregelen ten opzichte van reguliere waterveiligheidsmaatregelen. In 
een separaat document wordt dieper ingegaan op het algemene gedachtegoed rond klimaatbuffers. 
Volgens afspraak met het Delta deelprogramma Kust zet de CNK in voorliggend document uiteen op 
welke wijze de klimaatbufferexpertise naar ons idee bruikbaar kan zijn in het Delta deelprogramma. 
Dit vanuit het besef dat een veilige inrichting van de Nederlandse kust niet alleen rekening moet 
houden met natuur, maar dat de natuur juist zelf daaraan kosteneffectief en met maatschappelijke 
meerwaarde kan bijdragen!
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Deelprogramma Kust
Wij zien de Nederlandse Kust als een langgerekt, weergaloos natuurlandschap dat in meerdere op-
zichten veel baten oplevert. In het Deelprogramma wordt deze aangeduid als gouden rand van Neder-
land. Een mooie benaming. Dan moeten we er ook echt als zodanig mee omgaan. Natuur, natuurlijke 
processen en systeemherstel (kust als integraal systeem) als basis, ruimte voor economische ontwik-
kelingen die duurzaam gebruik maken van een zo natuurlijk mogelijk functionerend kustsysteem en 
rekening houden met veiligheid en natuurwaarden.

De kust staat van twee kanten onder druk: aan de buitenzijde als gevolg van de (relatieve) zeespie-
gelstijging en erosie en aan de binnenzijde als gevolg van ruimtelijke functies (‘coastal squeze’). Tot 
voor kort werd geprobeerd de zandige kustlijn op zijn plaats te houden met behulp van shovels en 
helmplanten. Ook landwaartse verstuivingen werden zoveel mogelijk vastgelegd. Daardoor zijn de 
natuurlijke processen waardoor duinen ontstaan grotendeels stilgelegd. Sinds de jaren ‘90 houdt 
Nederland de kust op zijn plaats met zandsuppleties. Natuurlijke processen komen sinds die tijd op 
sommige plaatsen wel weer op gang, maar om de duinen echt te laten meegroeien met de zee met 
bijbehorende natuurwaarden is nog meer natuurlijke dynamiek nodig. In dit document geven wij 
daarvoor een aanzet. 

Een	Deltaprogramma	en	Nationale	Visie	Kust	met	de	uitgangspunten	duurzaam,	flexibel	en	solidair	
moet volgens ons primair de focus liggen op het herstel van natuurlijke processen, zodat de duinen 
kunnen meegroeien met de zee en de unieke kustnatuur zich daarin kan ontwikkelen. Daardoor wordt 
de kust een steeds aantrekkelijker gebied voor de recreant, en kan zij zo, en als vestigingsfactor, 
bijdragen aan economische ontwikkeling. Natuurlijk stelt zo’n ecologisch duurzame basis van het 
duinmilieu ook bepaalde eisen aan het economisch medegebruik: niet alles kan overal. Daar staat te-
genover dat een natuurlijke, meer dynamische, kust van zichzelf veel oplevert, voor de veiligheid, voor 
de natuur en als toeristische trekpleister van grote economische waarde. In alle opzichten de gouden 
rand van Nederland.

Visie CNK op de doelstelling van het deelprogramma
Er is in het Deltaprogramma en Nationale Visie Kust aandacht voor natuurlijke dynamiek. De keuze 
voor zandige oplossingen waar het kan is een goede. In de 40% versie van de Nationale Visie kust 
wordt gezocht naar functiecombinaties en meekoppelkansen. Toch klinkt het nog een beetje als vei-
ligheid en natuur. Wij dagen het Deltaprogramma uit in die richting nog een stapje verder te gaan: 
veiligheid door natuur.

Door meer focus op het kustfundament als geheel in plaats van alleen op de basiskustlijn ontstaat 
er een robuuster kustgebied waar meer ruimte is voor natuurlijke processen die de veiligheid tegen 
lagere beheerskosten toekomstbestendig dienen. Wij wijzen het Deltaprogramma daarvoor op een 
aantal kansrijke innovatieve perspectieven.

Werken met zandmotoren, in plaats van veelvuldige zandsuppleties over de hele linie. Dit beperkt 
het aantal keren dat het bodemleven wordt bedolven onder het zand en zich weer moet herstellen; 
bovendien bieden zandmotoren, mits goed aangelegd, kansen voor nieuwe natuurontwikkelingen. 
Hierbij	kunnen	we	leren	van	de	ervaringen	met	de	zandmotor	aan	de		Delflandse	Kust.

Dynamisch duin, natuurlijke duinvorming door het inwaaien van (gesuppleerd) zand in het duingebied 
weer mogelijk te maken. Juist in perioden met afslag vond grootschalig landwaarts zandtransport 
door de wind plaats en zijn de huidige hoge jonge duinen ontstaan. Daar waar de kust niet verstede-

lijkt is, kan dit proces van landwaarts verstuiven worden gebruikt om de veiligheid van het achterland 
te vergroten. Dat is meegroeien met de zee. Dit kan op gang worden gebracht door tijdelijk gedu-
rende enkele jaren tot enkele decennia kustafslag toe te staan, zodat kliffen en vervolgens stuifkuilen 
kunnen ontstaan waardoor het zand vanaf het strand kan doorstuiven het duin in. Daarvoor moet an-
ders worden omgegaan met de veiligheidsnorm en moet de gesloten zeewering op een groter gebied 
betrekking hebben dan alleen de Basiskustlijn. Bij het zoeken naar geschikte locaties voor dynamisch 
kustbeheer moet ook rekening worden gehouden met de drinkwaterwinning in de duinen. Wij dragen 
graag bij aan deze zoektocht.

Grootschalige dynamiek kan ook actief worden gestimuleerd door het graven van sleuven in de 
zeereep, waardoor de wind zand landwaarts kan transporteren (voorbeelden Bloemendaal en Ame-
land). Afhankelijk van de mate van dynamiek ontstaat een gekerfde of paraboliserende zeereep. Op 
den duur sluit de zeereep zich weer. Als de kust te ver – volgens afgesproken lijn – terug wijkt wordt 
zand gesuppleerd. Zo hoeft minder vaak (goedkoper) gesuppleerd te worden en wordt het proces 
van meegroeien met de zee gestimuleerd. Dit is niet alleen goed voor de veiligheid maar ook voor de 
natuur: verjonging en inwaai van kalkrijk zand gaan verzuring en vermesting tegen en draagt zo bij 
aan de N2000 doelstellingen en de Programmatische Aanpak Stikstof. Door instuiving kunnen duin-
valleien ook meegroeien met grondwaterstijging als gevolg van zeespiegelrijzing. Het ecosysteem in 
de duinen wordt klimaatbestendiger. Het toestaan van meer dynamiek levert een gevarieerde kust op. 
De bezoeker kan het ontstaan van het voor Nederland zo karakteristieke duinlandschap beleven. Door 
het toelaten of stimuleren van nieuwe duinvorming, al dan niet m.b.v. zandsuppleties (zoals op Texel 
en bij Groote Keeten) kunnen bredere duinen ontstaan. Deze kunnen, op de lange termijn, bijdragen 
aan grotere zoetwaterbellen onder de duinen, dat is goed voor de zoetwatervoorziening en het terug-
dringen van verzilting landinwaarts. 

Klimaatbuffers en zandmotoren langs de kust
Het	werken	met	zandmotoren	en	het	stimuleren	van	natuurlijke	duinvorming	kan	dus	kostenefficiënt	
bijdragen aan waterveiligheid en aan de zoetwatervoorziening. Het draagt bij aan een aantrekkelijk 
landschap waardoor het de kust een recreatieve en toeristische impuls kan geven. Op plaatsen waar 
duinen afwezig zijn, kan dit door suppleties of zandmotoren alsnog worden gerealiseerd of kunnen 
alternatieven zoals overslagbestendige dijken worden toegepast. Recente ervaringen met innovaties 
met klimaatbuffers of natuurlijke processen ondersteunen dit. Voorbeelden zijn de zandmotor-pilot 
Delfland,	klimaatbuffer	Voorne,	pilot	dynamisch	kustbeheer	De	Kerf	bij	Schoorl,	spontane	duingroei	
bij Groote Keeten, spontane verstuivingen in de zeereep van het Noord-Hollands Duinreservaat en 
Schoorlse Duinen, de Noord-West Natuurkern in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de klimaat-
buffer Schoonwatervallei Castricum. Vaak werden deze projecten gestart vanuit natuurdoelen, maar 
sloot de beheerder van de waterkering (hoogheemraadschap) zich later aan vanwege de multifuncti-
onele toepassing, waarbij natuur prima gecombineerd kan worden met waterveiligheid.  

Werken met klimaatbuffers en natuurlijke oplossingen kan leiden tot kostenbesparing doordat na-
tuurlijke oplossingen in de fasen van aanleg en/of beheer en onderhoud vaak goedkoper zijn dan ‘tra-
ditioneel civieltechnische’. Dit is goed in beeld gebracht in rapportages van het consortium Ecoshape, 
Royal Haskoning en Rijkswaterstaat ten behoeve van het Deltaprogramma. Bemoedigende ervaringen 
in het kustgebied in dat opzicht zijn de “duin voor dijk alternatieven” in Zeeuws Vlaanderen (Nieuwv-
liet Groede) en besparingen bij een (niet gekozen) overslagbestendige uitvoering van de Hondebos-
sche Zeewering. Ook het integreren van (middelen voor) waterkwaliteit (KRW), zoetwatervoorziening, 
natuur	en	recreatie	met	de	waterveiligheidsopgave	maakt	robuuste	en	kostenefficiënte	gebiedspro-
jecten mogelijk. Dit blijkt uit de ervaringen met twintig klimaatbufferpilots van de CNK: de investerin-
gen van Rijkswaterstaat en de waterschappen gingen daar gepaard met een gemiddeld zesvoudige 
co-financiering	van	andere	partijen.	
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Altijd goed en op de toekomst voorbereid
Klimaatbuffers passen in elke beleidsvariant van het Deltaprogramma. Op alle locaties waar de be-
staande waterkering niet meer voldoet aan de waterveiligheidsnormen (Derde toets) of waar combi-
naties met andere gebiedsontwikkelingen zich aandienen kunnen:

•	 het werken met zandmotoren
•	 experimenten met dynamisch kustbeheer 
•	 verbeteren zoetwatervoorziening 
•	 zacht doorbouwen op hard
•	 overslagbestendige en/of ‘brede’ dijken met binnendijkse wateropvang en
•	 integrale gebiedsplanning
bijdragen aan kosteneffectieve alternatieven voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening van 
onze kustregio.

Wij zien de volgende mogelijkheden voor het starten en uitvoeren van klimaatbufferprojecten:

Werktitel klimaatbuffer Toelichting

Zandmotoren en integra-
le ontwikkelgave Noord-
Holland

Mogelijkheden ter hoogte van de Hondsbossche Zeewering en noorde-
lijker, sluit hier aan bij de spontane aangroei van de zeereep over enkele 
kilometers bij Groote Keeten en toekomst buitendelta Noorderhaaks bij 
Texel, plannen van de Provincie Noord-Holland om binnendijks land-
schap ‘toe te voegen’, mogelijk door duinverbreding. Benoemen als 
voorhoedeproject DP-Kust.

Dynamisch duin Hol-
landse kust

Grote potenties op vele locaties: Texel, Zwanenwater, Schoorlse Duinen. 
Noord-Hollands Duinreservaat, Nationaal Park Zuid-Kennemerland , 
Amsterdamse Waterleidingduinen, Berkheide, Meijendel.

Dynamisch duin Friese 
Waddeneilanden Grote potenties op Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling 

Dynamisch duin Zeeuwse 
kust Verklikkerduinen/Meeuwduinen (Schouwen), Oranjezon (Walcheren)

Stimuleren nieuwe duin-
vorming na zandsup-
pleties

Navolging ervaringen Groote Keeten (NH)

Klimaatbuffer Harger en 
Pettemerpolder

Ook na suppleties blijft de waterveiligheid hier onder druk staan. Met 
stuivend zand en getijdennatuur, kan een kustfundament ontstaan dat 
mee kan stijgen met de zeespiegel

Verbinding met de andere deelprogramma’s
De DP-deelprogramma’s ZW-Delta en Wadden hebben, net als het DP Kust, een bredere opgave dan 
alleen de waterveiligheid langs de Noordzeekust. Het is zaak uitwisseling van ervaringen te bevor-
deren. Op het gebied van zoetwatervoorziening en verziltingsbestrijding bevat (verbreding van) het 
duinmilieu ‘blauw goud’ voor het deelprogramma Zoetwatervoorziening.

Samenvatting van de propositie
De natuurorganisaties vragen:

•	 een gezond ecosysteem als gelijkwaardig element in de deelprogramma doelstelling op te nemen
•	 om altijd natuurlijke oplossingen te ontwikkelen, in elke beleidsvariant; dit sluit naadloos aan bij 

de	opgave	om	integrale	en	flexibele,	of	adaptieve	oplossingen/strategieën	te	ontwikkelen
•	 om integrale visievorming op de kust; zo kunnen meer doelen worden gekoppeld in plaats van 

dat ze elkaar in de weg zitten
•	 de integrale ontwikkelgave Noordkop Noord-Holland te benoemen als voorhoedeproject
•	 meer experimenten met dynamisch duin- en kustbeheer 

De natuurorganisaties bieden:

•	 oog voor veiligheid bij natuurbeheer: wij willen dynamisch kust- en duinbeheer integraler bena-
deren, niet alleen vanuit natuurdoelen, maar ook vanuit waterveiligheid 

•	 ervaring met klimaatbuffers en natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen
•	 ervaring met (initiëren) integrale gebiedsontwikkeling
•	 samenwerking met bedrijfsleven (waterbouwsector) en onderzoeksinstellingen via samenwer-

kingsovereenkomst CNK-Consortium Ecoshape (monitoring, techniekontwikkeling)
•	 inzet	grond	en	co-financiering	vanuit	natuurdossiers,	nationaal	en	Europees
•	 ervaring met en capaciteit voor beheer en onderhoud duingebieden en vooroevers
•	 samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
•	 inzet groot netwerk en achterban voor draagvlak.



206 TUSSENRAPPORTAGE  2010 - 2012 BIJLAGEN        207

Bijlage 2F  
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta deelprogramma 
Rijnmond Drechtsteden

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende 
gevolgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte terug-
gang in waterveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden 
met	 “natuurlijke	 processen	waar	 dat	 kan	 en	 harde	maatregelen	waar	 dat	moet”	 (definitie	 ‘basis-
voorwaarde duurzaamheid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende 
gebiedsopgaven,	dat	is	efficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	proble-
men voor anderen veroorzaakt. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen 
jaren veel expertise opgebouwd met innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen 
van de klimaatverandering op te vangen. Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen 
we klimaatbuffers. Er is ervaring opgedaan, kennis verzameld, er zijn lessen geleerd en er ontstaat 
steeds meer inzicht in de kosten-baten verhouding van dergelijke maatregelen ten opzichte van 
reguliere waterveiligheidsmaatregelen. In een separaat document wordt dieper ingegaan op het 
algemene gedachtegoed rond klimaatbuffers. Volgens afspraak met het Delta deelprogramma Rijn-
mond Drechtsteden zet de CNK in voorliggend document uiteen op welke wijze de klimaatbuffer 
expertise naar ons idee bruikbaar kan zijn in het deelprogramma. Dit vanuit het besef dat een veilige 
inrichting van Rijnmond Drechtsteden niet alleen rekening moet houden met natuur, maar dat de 
natuur juist zelf daaraan kosteneffectief en met maatschappelijke meerwaarde kan bijdragen!
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Visie van de CNK op het  deelprogramma Rijnmond Drechtsteden
Het DP Rijnmond Drechtsteden richt zich in eerste instantie op de gevolgen van de stijgende zee-
spiegel en een onstuimiger klimaat op de bescherming van de Rijnmond e.o. en de bevaarbaarheid 
en de zout indringing in de benedenrivieren. Er is een grote interactie met het deelprogramma 
Zoetwater en het gebiedsgerichte deelprogramma Zuidwestelijke Delta. 

Het is goed om te merken dat er reeds aandacht is voor natuurlijke oplossingen binnen het deel-
programma Rijnmond Drechtsteden. Er is ontvankelijkheid voor zaken als vooroeverontwikkeling 
als bijdrage aan de waterveiligheid van (met name) het Eiland van Dordrecht, o.a. omdat daar aan 
de ‘binnenkant’ nauwelijks ruimte is voor dijkverhoging en dijkaanleg. Ruimte voor de Rivier speelt 
al in dit gebied, zie bijvoorbeeld rivierverruiming Noordwaard en inzet wilgenbegroeiing als golf-
breker daar. Er is ruimte om natuurlijke alternatieven mee te wegen maar dit vereist structurele 
aandacht en creatieve planvorming, ook voor partners uit de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

 

Doelen zijn enerzijds vergroten van de veiligheid in deze economisch zeer ontwikkelde, maar hy-
drologisch uiterst kwetsbare regio en anderzijds het tegengaan van verzilting bij stijgende zeespie-
gel en toenemend zoetwatergebrek. Veiligheidsnormen, maar ook de vraag “hoe zout mag zoet 
zijn?” sturen de discussie sterk. In dat verband is het van belang dat natuurlijke waterveiligheidsop-
lossingen goed worden geïntegreerd in het ontwerp- en toetsinstrumentarium en dat realistische 
chloridenormen worden gehanteerd, een zoetwatertekort (en grotere noodzaak tot ingrijpen) dan 
bij 300 mg/l.

Het DP Rijmond Drechtsteden denkt momenteel in de richting van vijf alternatieve strategieën, 
variërend van voortzetting van de huidige aanpak tot fundamentele systeemwijzigingen bij Haring-
vliet en Nieuwe Waterweg. De strategie van meerlaagsveiligheid wordt daar min of meer naast ge-
zet. De CNK-partners ervaren dat werkelijk innovatieve denkrichtingen als een open Haringvliet en 
het zeewaarts afsluiten van de Nieuwe Waterweg een negatief imago hebben in de omgeving van 
het deelprogramma op grond van slechts enkele dominante verwachtingen: zoutindringing resp. 
bereikbaarheid van de haven. Toch zijn daar goede antwoorden op te formuleren. Die antwoorden 
worden ook besproken met het deelprogramma Zoetwatervoorziening, waar alternatieven worden 
onderzocht die niet alleen de problemen van de verzilting van het Haringvliet verzachten (andere 
inname punt voor het Groene Hart), maar ook de verzilting zelf aanzienlijk verminderen (grotere 
rivierwaterafvoer via het Haringvliet). Zie hiervoor het onderstaande intermezzo Laagwater 2.0. De 
CNK stimuleert u graag om de discussie over de inrichting van ons land bij een veranderend kli-
maat aan te gaan en daarbij ook  buiten de eigen deelprogrammagrenzen te kijken. 

Het hoofd bieden aan minder betrouwbare zoetwatervoorziening en grotere kans op overstromin-
gen, mede gelet op de grote economische waarde van dit gebied, dat is de doelstelling van het 
Delta deelprogramma Rijnmond Drechtsteden. De CNK vraagt het Deltaprogramma daar, net als 
dat gebeurt bij het aangrenzende deelprogramma ZW-Delta, de grote betekenis van het gebied 
voor de in Europa unieke Nederlandse Deltanatuur en de daarmee samenhangende economische 
potenties bij te betrekken.

De CNK betwijfelt of in een extreem klimaatscenario de zoetwatervraag in de regio Rijnmond 
Drechtsteden verdubbelt, zoals nu in het deelprogramma wordt gesteld. Door economische en 
landbouwkundige innovaties en door het regionaal vasthouden en conserveren van zoet water zal 
die vraag veel minder sterk groeien, zoals ook de landbouwsector elders in het Deltaprogramma 
inbrengt. Aan de zoetwater aanvoerzijde kan de krapte worden opgeheven via Laagwater 2.0 en 
andere (aanvullende) oplossingen. Dit besef kwam goed in beeld tijdens de zogenaamde ‘bouw-
sessies’ van het Delta deelprogramma Zoetwatervoorziening.  Vanzelfsprekend gaan we dit ge-
sprek ook graag met het deelprogramma Rijnmond Drechtsteden aan.

Intermezzo: Laagwater 2.0
In het kader van klimaatbufferprogramma van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft 
het Wereld Natuur Fonds door Bureau Stroming een strategische studie Laagwater 2.0 laten 
doen. Deze studie richt zich in de eerste plaats op het deelprogramma Zoetwatervoorziening, 
maar de conclusies en aanbevelingen zijn tevens relevant voor de deelprogramma’s Rijnmond 
Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta.

Laagwater 2.0 presenteert een haalbare alternatieve zoetwateraanvoer voor West-Nederland 
“vanuit het oosten” (Lek, Amsterdam-Rijnkanaal, Hollandse IJssel en Oude Rijn).  Dit alternatief 
ontlast de huidige aanvoer van zoet water voor het Groene Hart via de Hollandse IJssel bij 
Gouda, dat nu al gevoelig is voor verzilting. Het is de verwachting dat die verzilting bij hand-
having van de huidige waterverdeling bij een klimaatverandering  zal verergeren.

Laagwater 2.0 biedt een oplossing waarbij watervoorziening van het Groene Hart niet lan-
ger gevoelig is voor oprukkend zout, waardoor er geen kostbaar zoet rivierwater meer wordt 
verspild om de zouttong in de Nieuwe Waterweg weg te drukken. Dat water komt dan be-
schikbaar om beter verdeeld te worden over meerdere routes in de ZW Delta: Haringvliet, 
Volkerak --> Grevelingen, Volkerak --> Oosterschelde. Daardoor zal zout via de Kier en een  
zout Volkerak ook minder ver het Haringvliet en het Hollands Diep indringen, wat de opgave 
voor zoetwaterbescherming voor dit deelprogramma minder groot maakt. Nader onderzocht 
zou moeten worden of dit ook afsluiting, een drempel of bellenscherm in de Nieuwe Waterweg 
overbodig maakt en door eenvoudiger beheer van de sluizen de scheepvaartroute Rotterdam-
Parijs via Volkerak-Zoommeer vergemakkelijkt. Ook voor de natte natuur in het Groene Hart 
lijkt dit alternatief perspectiefvol. 

Bestaande MER studies over de Kier in het Haringvliet wijzen uit dat een gedempt getij in het 
Haringvliet of zelfs het vervangen van de Haringvlietsluizen door een stormvloedkering een 
toekomstperspectief kan zijn, zonder de extreme kosten die het DP-deelprogramma Rijnmond 
Drechtsteden nu voorziet.

Meer rivierwater naar de ZW-Delta biedt kansen voor het ecologisch herstel van de afgesloten 
badkuipen die deze voormalige zeearmen nu zijn. Deze kansen worden ook gezien door het 
Delta deelprogramma ZW-Delta en staatssecretaris Atsma, die in mei besloten tot een Rijks-
structuurvisie voor koppeling tussen Grevelingen en Krammer Volkerak.

Meer getij biedt ook kansen voor het herstel van sedimentatie in de oeverzones van Haring-
vliet-Hollands Diep, hetgeen neerkomt op meegroeien met de zee en de waterveiligheid ten 
goede komt. De CNK vraagt het Deltaprogramma de nieuwe mogelijkheden van Laagwater 2.0 
voor de doelstellingen en uitdagingen voor Rijnmond-Drechtsteden en de ZW-Delta verder te 
onderzoeken. 

Maar de CNK ziet meer kansen in dit deelprogramma om gebruik te maken van het klimaatbuffer 
gedachtegoed. Zo is de waterveiligheid in het gebied gebaat bij meer ruimte voor rivierwater in 
Haringvliet, Spui en Oude Maas. Het hier teruggeven van de hoog omkade zomerpolders aan de 
rivier is een natuurlijke oplossing die aansluit bij de uitgangspunten van het Deltaprogramma. De 
daarmee vrijkomende grond kan gebruikt worden voor het normbestendig maken van de winter-
dijken. Het erosie-sedimentatie  evenwicht bij een grotere invloed van de zee wordt hersteld, en 
daarmee is de veiligheid gediend. De oevers van deze wateren kunnen dan meegroeien met de 
zeespiegel. 

“Natuurlijke oplossingen” voor bestaande problemen komen nog niet expliciet aan de orde in dit 
Deltaprogramma, maar er is volop aanleiding toe. Een (deels) open Haringvliet zou sedimentatie 
op de vooroevers weer op gang kunnen krijgen, wat juist bijdraagt aan de waterveiligheid. Minder 
water over de Lek sturen bij hoge piekafvoeren kan samengaan met vooroeverversterking en meer 
ruimte voor de rivier dan in de PKB is geregeld kan ook perspectief bieden voor de toekomst. Het 
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isoleren van zoute kwel in het Groene Hart (“zilte natuur e/o landbouwoases”) kan de vraag naar 
zoetwater drukken, wat een uitkomst is in een door verzilting bedreigde regio als deze. De the-
matische verkenning van het deelprogramma voor landbouw, natuur en recreatie biedt aankno-
pingspunten om met voorstellen voor natuurlijke oplossingen te komen. Voorliggende notitie kan 
daarvoor een voorzet zijn. Ons pleidooi is dan ook om de strategische studie Laagwater 2.0 en de 
reeds gerealiseerde klimaatbuffer-veldpilot IJsselmonde nadrukkelijker een rol te laten spelen in 
de verdere strategiebepaling van dit deelprogramma. 

Klimaatbuffers in de regio Rijnmond-Drechtsteden kunnen…
... in alle beleidsvarianten bijdragen aan waterveiligheid, door het vergroten en bevorderen van 
sedimentatie en het ophogen van vooroevers en schorren langs de benedenrivieren, eventueel 
aangevuld met sediment uit baggerwerkzaamheden (‘meegroeien met de zee’)

… door hun golfremmende werking bijdragen aan het aftoppen van de golfoploop (riet- en wilgen-
bossen, zoals ook in de Noordwaard succesvol is toegepast)

… sterkere binnendijkse kwel, overslagwater en hoge binnenwaterstanden bij hogere rivierpeilen 
helpen opvangen en tegelijkertijd nieuwe leefruimte creëren voor natuurwaarden, als die ruimte 
buitendijks toch in gevaar komt

.. de druk op de waterkering verminderen door het water verder de ruimte te geven; dit is zeer 
goed combineerbaar met natuurdoelen voor het Nationaal natuurnetwerk (EHS) en zet de inter-
nationale aanmelding van Natura2000 gebieden mede om in de klinkende munt van deze ecosys-
teemdienst (Spui, haringvliet, Oude Maas).

Werken met klimaatbuffers kan leiden tot kostenbesparing doordat natuurlijke oplossingen in de 
fasen van aanleg en/of beheer en onderhoud vaak goedkoper zijn dan ‘traditioneel civieltechni-
sche’, zoals bleek uit de cijfers van Royal Haskoning en Rijkswaterstaat in een case-study aan o.m. 
de Markermeerdijken en golfremmende wilgenbossen in de Noordwaard. Ook het integreren van 
(middelen voor) waterkwaliteit (KRW), zoetwatervoorzeining, natuur en recreatie met de water-
veiligheidsopgave maakt robuuste en kostenefficiënte gebiedsprojecten mogelijk. Dit blijkt uit de 
ervaringen met twintig klimaatbufferpilots van de CNK: de investeringen van Rijkswaterstaat en de 
waterschappen gingen daar gepaard met een gemiddeld zesvoudige co-financiering van andere 
partijen. 

Voor innovatie met “groene keringen” op afgekeurde locaties van de primaire waterkering kan wel-
licht straks het innovatiefonds uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2,5%) helpen om tot 
uitvoerbare ontwerpen te komen of om verkennende proeven te doen. 

Graag wijzen we hier op het rapport “Deltaprogramma, Rijn-Maasdelta: Kansen voor de huidige 
waterveiligheidsstrategie in 2100 (juni2012). Hoofdstuk 4, “Waar bever en zeehond elkaar ontmoe-
ten”. Dit hoofdstuk beschrijft een mogelijk toekomstscenario voor Haringvliet/Hollands Diep in 
2100 waarin de CNK het klimaatbuffer gedachtegoed herkent: teruggeplaatste klimaatdijken die 
door multifunctioneel ruimtegebruik een grote economische impuls teweeg brengen.

Altijd goed en op de toekomst voorbereid

Klimaatbuffers passen in elke beleidsvariant van DP-Rijnmond Drechtsteden. Op alle locaties waar 
de bestaande waterkering niet meer voldoet aan de waterveiligheidsnormen (Derde toets) kunnen:

•	 aanleg of uitbreiding van vooroevers of slibeilanden,
•	 experimenten met zandsuppleties of zandmotoren,
•	 overslagbestendige en/of ‘brede’ dijken met binnendijkse wateropvang
•	 vasthouden, bergen en conserveren van zoet water, tegengaan veenoxidatie
•	 integrale gebiedsplanning
•	 bijdragen aan kosteneffectieve alternatieven voor ‘traditionele dijkverzwaringen’. 

De CNK ziet voor de korte termijn (t/m 2017) mogelijkheden voor het starten en uitvoeren van 
klimaatbufferprojecten op de volgende locaties: 

Werktitel klimaatbuffer Toelichting

Noorderdiepzone/ Eiland 
van Dordrecht Natuurlijke/ruimtelijke uitvoering opgave.

IIsselmonde uitbreiding Uitbreiding bestaande klimaatbuffer t.b.v. zoetwatervoorziening en re-
creatie bij de stad.

Hooge Boezem achter 
Haastrecht

Afronding bestaand waterbergingsproject in combinatie met natuur, cul-
tuurhistorie en recreatie bij de stad

Klimaatbuffer Krimpener-
waard

Duurzame en klimaatbestendige veenweiden: tegengaan veenoxidatie, 
bodemklink met behoud van natuur en agrarische functie.

Ruimte voor Water Spui-
West en Spui-Oost

Integrale gebiedsontwikkeling Spui-oevers: ruimte voor het Spui, recre-
atie voor de stad, zoetwatergetij voor de natuur. Inzet N200-gebieden 
Spuimonding.

Haringvliet open en 
alternatieve zoetwater-
voorziening

Onderzoek naar en/of experiment met terugdringend effect van Laag-
water 2.0 op zoutindringing Haringvliet/Hollands Diep.

Herstel slibdynamiek 
open Haringvliet Studie naar belang herstel slibdynamiek en aangroeiing vooroevers

Voordelta kop Haring-
vliet

Strategisch onderzoek naar natuurlijke bankengroei en de versterkte 
geulenstructuur in de Voordelta, kop Haringvliet als mogelijke optie om 
de getijdewerking en zoutindringing meer zeewaarts te verleggen.
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(Ook) voor de langere termijn (v.a. 2017) denkt de CNK aan kansen voor klimaatbuffers:

Voordelta-ontwikkeling 
kop Haringvliet

Bankvorming en stroomgeulen kunnen getijdewerking en zoutindrin-
ging helpen reduceren.

Uitbreiding Dordtsche 
Biesbosch Golfremming en ruimte voor de rivier ‘plus’.

Zilte natuur- en land-
bouwoases

Combinatie van zilte natuur en landbouw op locaties waar natuurlijke 
verzilting toeneemt bij veranderend klimaat: meebewegen en buffer-
vorming voor zoete teelten.

Verbinding met de andere deelprogramma’s
Het deelprogramma Rijnmond Drechtsteden en het deelprogramma Zoetwater beïnvloeden elkaar 
reusachtig, ze bieden elkaar kansen en ze stellen elkaar voor opgaven. Ook de wens in het deel-
programma IJsselmeer tot beperken van de zoetwatervraag heeft consequenties voor het deel-
programma Rijnmond Drechtsteden. En vanzelfsprekend liggen er nadrukkelijk connecties tussen 
Rijnmond Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta. Dit vraagt dat een grensoverschrijdend blikveld 
van Rijnmond Drechtsteden, met als groot voordeel dat wellicht juist in dit ruimere blikveld de 
oplossing schuilt voor de gebiedsproblematiek.

Samenvatting van onze propositie

De natuurorganisaties vragen:

•	 een gezond ecosysteem als gelijkwaardig element in de doelstelling van het deelprogramma
•	 een grensoverschrijdende interesse van het deelprogramma in de wensen en mogelijkheden 

van vooral DP-Zoetwater, ZW-Delta en IJsselmeer
•	 om altijd natuurlijke oplossingen te onderzoeken als beleidsalternatief, in elke beleidsvariant
•	 om studies te entameren over het effect van een open Haringvliet op de zoutindringing, slib-

huishouding en de waterveiligheid van het benedenrivierensysteem
•	 om de mogelijkheden te onderzoeken van een voordelta in de Kop van het Haringvliet op de 

waterveiligheid
•	 om experimenten met vooroeveruitbreiding 
•	 om natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen als groene keringen, vooroeveruitbreiding, zand-

motoren, en binnendijkse overslagopvang mee te wegen als alternatief op alle HWBP locaties 
(HWBP2 en nHWBP)

De natuurorganisaties bieden:

•	 oog voor veiligheid bij natuurbeheer
•	 ervaring met klimaatbuffers en natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen
•	 ervaring met (initiëren) integrale gebiedsontwikkeling
•	 samenwerking met bedrijfsleven (baggersector) en onderzoeksinstellingen via samenwerkings-

overeenkomst CNK-Consortium Ecoshape (monitoring, techniekontwikkeling)
•	 inzet grond en co-financiering vanuit natuurdossiers, nationaal en Europees
•	 ervaring met en capaciteit voor beheer en onderhoud vooroevers en rietlanden
•	 de bereidheid natuurdoelen voor het IJsselmeergebied anders in te vullen bij uiteenlopende 

peilscenario’s
•	 samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
•	 inzet grote netwerk en achterban voor draagvlak.
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Bijlage 2G  
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta deelprogramma  
Rivieren

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende 
gevolgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte teruggang 
in waterveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden met “na-
tuurlijke	processen	waar	dat	kan	en	harde	maatregelen	waar	dat	moet”	 (definitie	 ‘basisvoorwaarde	
duurzaamheid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende gebiedsopgaven, 
dat	is	efficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	problemen	voor	anderen	ver-
oorzaakt. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen jaren veel expertise opge-
bouwd met innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering op 
te vangen. Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen we klimaatbuffers. Er is ervaring op-
gedaan, kennis verzameld, er zijn lessen geleerd, en er ontstaat steeds meer inzicht in de kosten-baten 
verhouding van dergelijke maatregelen ten opzichte van reguliere waterveiligheidsmaatregelen. In 
een separaat document wordt dieper ingegaan op het algemene gedachtegoed rond klimaatbuffers 
(zie bijlage 1). Volgens afspraak met het Delta deelprogramma Rivieren zet de CNK in voorliggend do-
cument uiteen op welke wijze de klimaatbufferexpertise naar ons idee bruikbaar kan zijn in het Delta 
deelprogramma Rivieren. Dit vanuit het besef dat een toekomstige inrichting van het rivierengebied 
niet alleen rekening moet houden met natuur, maar dat de natuur daar juist aan kan bijdragen door 
kosteneffectiviteit en maatschappelijke meerwaarde!
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Deelprogramma Rivieren
In het gehele Deltaprogramma geldt het rivierengebied op dit moment als een van de meest 
kwetsbare gebieden in Nederland voor de effecten van klimaatverandering op de waterveilig-
heid en de zoetwatervoorziening. Daarom richt het deelprogramma Rivieren zich op het op orde 
brengen van die waterveiligheid passend bij een veranderend klimaat (18,000 m3 en 4,600 m3 
afvoerverwachtingen voor de Rijn resp de Maas) en nieuwe inzichten zoals het hogere risico van 
piping, een andere waterverdeling en bodemdaling.

Naast de een beleidsvariant ‘huidige aanpak’ als referentie kent het deelprogramma drie alterna-
tieve beleidsvarianten. De variant ‘Doe meer met dijken’ kiest voor het versterken van bestaande 
dijken en de aanleg van ‘klimaatdijken’ of flexibele keringen. De variant ‘Ruimte voor de rivier +’ 
kiest voor verdergaande rivierverruiming waar mogelijk, grootschalige uiterwaardmaatregelen en 
maatregelen in gereserveerde binnendijkse gebieden (groene rivieren en retentie). De beleids-
variant ‘systeemingrepen’ zoekt de oplossingen voor de toekomst in groene (nieuwe) rivieren, 
retentiegebieden en een andere afvoerverdeling van Rijn en Maas in ons land. In kringen van het 
deelprogramma wordt de strategie ‘systeemingrepen’ weinig kansrijk geacht vanwege procesri-
sico’s (gebrek aan draagvlak en meewerking andere partijen). De natuurorganisaties zijn optimis-
tischer wat dat betreft. 

Visie CNK op de doelstelling van het deelprogramma Rivieren.
Waterveiligheid realiseren en het rivierengebied aantrekkelijker maken is de dubbeldoelstelling die 
aan de basis stond en staat van het succes van het programma Ruimte voor de Rivier. De CNK pleit 
ervoor om deze dubbeldoelstelling ook in het Deltaprogramma te hanteren om de twee keer zo grote 
opgave te kunnen realiseren. Het streven van de CNK om innovatieve, riviersysteemeigen en natuur-
lijke oplossingen voor de veiligheidsopgaven binnen het deelprogramma Rivieren te selecteren past 
daar uitstekend bij. De CNK ziet daarvoor mogelijkheden binnen alle alternatieve beleidsvarianten.

De mogelijkheden zijn volgens ons het grootst in de strategie ‘Ruimte voor de rivier+’ waarbij veer-
kracht de essentie van waterveiligheid vormt. Bij een robuuste uitvoering bieden de verbrede over-
stromingsgebieden of ‘groene rivieren’, tevens ruimte voor een aaneengesloten lint van riviernatuur, 
zowel op de hogere en drogere delen, als (voor ‘natte’ natuur) in lagere delen waar altijd water zal 
zijn. In deze strategie past mogelijk ook een kosteneffectieve maatregel als ‘verblauwen’ van groene 
rivieren. Bij voldoende ruimte zijn ook natuurlijke oplossingen als ooibosontwikkeling mogelijk om 
de dijken tegen golfwerking te beschermen. Voor dit internationaal belangrijke habitattype lukt het 
Nederland tot nu toe niet om dat in voldoende mate te herstellen in het kader van Natura 2000. Het 
is dan wel zaak in de ontwerpfase voldoende ruimte vrij te maken voor het water (‘overruimte’), zodat 
niet later ecologische en uit waterveiligheidsoogpunt waardevolle begroeiing als ‘afvoerbelemme-
rend’ moet worden verwijderd. Wat dat betreft kunnen we leren van het programma ‘Stroomlijn’, dat 
met een iets ruimere jas voor de PKB Ruimte voor de Rivier niet nodig was geweest.

Maar ook klimaatdijken (dijken die niet bezwijken, maar bestand zijn tegen overslag en overstromen) 
binnen de strategie ‘Doe meer met dijken’ bieden ruimte aan laagdynamische natuur achter de dijken 
als onderdeel van de meerlaagseveiligheid: een kans voor herstel van de oorspronkelijk ruim aanwe-
zige rivierbegeleidende moerassen. Waar kwel en piping (zandmeevoerende wellen) risico’s vormen in 
voormalige beddingen verdient het aanbeveling deze stroken weer toe te voegen aan het winterbed 
of als binnendijks kommoeras in te richten, ook uit perspectief van toekomstige kostenbeheersing. 
Restrisico’s kunnen gereduceerd worden door herstel van de historische kweldammen op enige af-
stand achter de primaire waterkeringen. Dijken in het bovenrivierengebied moeten vooral niet worden 
verhoogd omdat daarmee het risico op piping alleen maar toeneemt.

De strategie van ‘Systeemingrepen’ zoals wijziging van de afvoerverdeling door de inzet van het brede 
IJsseldal, herstel van (meestromende) Oude Rijnstrangen of een nieuwe rivier tussen Lent en Gorin-
chem, bieden geheel nieuwe ontwikkelmogelijkheden en laten de huidige rivieren over grote delen 
intact. Binnen Waalweelde is er inmiddels breed draagvlak voor de voorstellen voor het reactiveren 
van de overloop tussen Waal en Maas bij Fort Sint Andries, zeker in combinatie met voorzieningen 
voor recreatievaart en schone energieopwekking.

In de zoektocht naar koppelingen met regionale beleidsagenda’s lijken de strategieën ‘Ruimte voor 
de rivier+’ en ‘Doe meer met dijken’ kansrijke beleidsvarianten. Bestaande voorbeelden voor ‘Ruimte 
voor de rivier+’ waarin de CNK de hand heeft, zijn het Rivierklimaatpark IJsselpoort, de Beuningse 
Uiterwaard en de Groene Rivier bij Den Bosch. In de IJsselpoort bewijst de CNK haar meerwaarde bij 
het regisseren van het gebiedsproces. In Beuningen wordt een aanzienlijke waterstandsdaling bereikt 
door een nieuwe geul en het gedeeltelijk afgraven van een bedrijventerrein. De aanleg van een groene 
rivier bij Den Bosch vangt de nu al toenemende pieken in de Maasafvoer op en is op de lange termijn 
eventueel ‘blauw’ in te richten. 

De natuurorganisaties pleiten er echter wel voor de mogelijkheden voor de strategie ‘Systeemingre-
pen’ voor de toekomst nadrukkelijk open te houden, ook al stuit dat op korte termijn wellicht op 
weerstand bij  betrokken gebiedspartijen. Reactivering van de overlaat bij Sint Andries en herstel van 
de meestroomfunctie van de Rijnstrangen lijken zelfs voor de kortere termijn kansrijk en haalbaar te 
zijn (Royal Haskoning i.o.v. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, 2006). Kansen op zulke toekom-
strobuuste maatregen mogen niet gemist worden. 

CNK is geen voorstander van nieuwe ontgrondingen dieper dan zes meter omdat dit niet nodig is voor 
het vergroten van de waterveiligheid maar ook niet verder bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit.

Via het deelprogramma Zoetwater zou tevens de zijdelingse afstroom van de hogere gronden langs 
de rivieren beter vastgehouden en gereduceerd kunnen worden, vooral langs de Maas en de IJssel. 
De CNK wil wat dat betreft nog verder gaan, en vraagt het deelprogramma Rivieren steun voor haar 
strategische studie naar een ‘Internationale Rijncorridor’: via haar grote internationale netwerk wil-
len de natuurorganisaties zo bereiken dat door natuurmaatregelen in het buitenland afvoerpieken 
bovenstrooms van Nederland worden afgetopt en zijrivieren in droge periode langer water blijven af-
geven aan de Rijn en Maas, mede ten behoeve van de bevaarbaarheid en onze zoetwatervoorziening. 
Diverse studies, onder meer van het Joint Research Center van de Europese Commissie, wijzen uit dat 
dat een kansrijke oplossingsrichting is.

Klimaatbuffers in het rivierengebied kunnen…
... in alle beleidsvarianten bijdragen aan waterveiligheid, door het multifunctioneel inrichten van ruim-
te voor de rivier en het opvangen van water in binnendijkse natuurgebieden, mits het systeemeigen 
oplossingen zijn

… door hun golfremmende werking bijdragen aan het aftoppen van de golfoploop (riet- en zacht- en 
hardhoutooibossen)

… sterkere binnendijkse kwel, overslagwater en hoge binnenwaterstanden bij hogere rivierpeilen helpen 
opvangen en tegelijkertijd nieuwe leefruimte creëren voor natuurwaarden, als die ruimte buitendijks 
toch in gevaar komt.

Werken met klimaatbuffers kan leiden tot kostenbesparing doordat natuurlijke oplossingen in de fasen 
van aanleg en/of beheer en onderhoud vaak goedkoper zijn dan ‘traditioneel civieltechnische’, zoals 
bleek uit de cijfers van Royal Haskoning en Rijkswaterstaat in enkele case-studies. Ook het integreren 
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van (middelen voor) waterkwaliteit (KRW), zoetwatervoorziening, natuur en recreatie met de waterveilig-
heidsopgave	maakt	robuuste	en	kostenefficiënte	gebiedsprojecten	mogelijk.	Dit	blijkt	uit	de	ervaringen	
met twintig klimaatbufferpilots van de CNK: de investeringen van Rijkswaterstaat en de waterschappen 
gingen	daar	gepaard	met	een	gemiddeld	zesvoudige	co-financiering	van	andere	partijen.	

Voor innovatie met “natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen” op afgekeurde locaties van de primaire 
waterkering kan sinds kort het innovatiefonds uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2,5%) hel-
pen tot uitvoerbare ontwerpen te komen, verkennende proeven te doen of vertraging in het planpro-
ces het hoofd te bieden.

Altijd goed en op de toekomst voorbereid
Klimaatbuffers passen in elk rivierenscenario. Op alle locaties waar de bestaande waterkering niet 
meer voldoet aan de waterveiligheidsnormen (Derde toets) kunnen bijdragen aan kosteneffectieve 
alternatieven voor ‘traditionele dijkverzwaringen’ en ‘extra ruimte voor de rivier’ het rivierensysteem 
met altijd-goed maatregelen alvast wat klimaat- en toekomstbestendiger maken.

De CNK ziet voor de korte termijn (t/m 2017) mogelijkheden voor het starten en uitvoeren van kli-
maatbufferprojecten op de volgende locaties: 

Werktitel klimaatbuffer Toelichting

IJsselpoort – derde deelgebied Rivierbedverruiming, natuurontwikkeling, uitloopgebied 
(integrale gebiedsaanpak)

Reactivering overlaat St. Andries (Over-
stroom)

Herstel overlaat, combineren met HWBP-opgave (inte-
grale gebiedsaanpak); ontlast HWBP-opgave Waal, maakt 
gebruik van overhoogte en bevordert natuurlijke dyna-
miek Benedenmaas

Uitbreiding Maascorridor Venlo-Velden Waterstandverlaging combineren met HWBP-opgave 
(integrale gebiedsaanpak)

Nevengeul Venlo/ Springbeek/Tang-
broek

Waterberging en hoogwatergeul en recreatie, bij geplan-
de uitplaatsing glastuinbouw

Internationale Rijncorridor Studie naar mogelijkheden en effecten van vasthouden 
in zijrivieren in bovenstroomse landen

Innovatie klimaatdijk concept

(Ook) voor de langere termijn (v.a. 2017) denkt de CNK aan kansen voor klimaatbuffers:

Internationale Rijncorridor Uitvoering projecten voor vasthouden in zijrivieren in 
bovenstroomse landen

Herstel meestromen Oude Rijnstrangen Bijdrage aan gunstiger afvoerverdeling

Grote Geulen Biesbosch Bijdrage aan veiligheid

Beerse verlaat

Uiterwaarden benedenmaas

Nieuwe rivier door de Betuwe Voortbouwen op onderzoek Royal Haskoning/Staatsbos-
beheer 2005

Verbinding met de andere deelprogramma’s
Voor de waterveiligheid bestaat een zeer nauwe samenhang met de deelprogramma’s Zuidwestelijke 
Delta en Rijnmond Drechtsteden. Deze deelprogramma’s monden dan ook uit in één enkele Delta-
beslissing Rijn-Maasdelta. Het deelprogramma Rivieren heeft ook de opgave oplossingen voor de 
laagwaterproblematiek op de rivieren in beeld te brengen. Deze opgave hangt samen met het deel-
programma Zoetwater. In Hoog Nederland wordt daarin eens te meer de trits ‘vasthouden, bergen en 
dan pas afvoeren’ bevestigd met de programma’s Deltaplan Hoge zandgronden (DHZ) en Zoetwater 
Oost Nederland (ZON). Deze strategie reduceert niet alleen de afvoerpieken, maar kan ook tekorten 
bij laagwater helpen opvangen. In laag Nederland is een herverdeling van laagwater via de Nederrijn-
Lek naar het Groene Hart als alternatief een mogelijke alternatieve strategie (CNK-studie Laagwater 
2.0 – verdere toelichting in visie CNK op DP-deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en Zoetwater-
voorziening).

Samenvatting van de propositie

De natuurorganisaties vragen:

•	 een gezond rivierecosysteem en ruimtelijke kwaliteit als gelijkwaardige elementen in de doelstel-
ling van het deelprogramma

•	 om altijd riviersysteemeigen, natuurlijke oplossingen te onderzoeken als beleidsalternatief, in elke 
beleidsvariant

•	 om natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen als groene keringen, ruimte voor de rivier en binnen-
dijkse overslagopvang mee te wegen als alternatief op alle HWBP-locaties (HWBP2 en nHWBP)

•	 in te zetten op Ruimte voor de rivier+ en altijd-goed maatregelen uit de andere scenario’s
•	 reactiveren van de overlaat tussen Waal en Maas als een kansrijke hoogwater strategie verder 

onderzoeken
•	 alvast een begin te maken met andere altijd-goed oplossingen, zoals uitbreiding van klimaatbuf-

fer IJsselpoort en uitbreiding Maascorridor Venlo-Velden
•	 onderzoek te stimuleren naar langere termijn oplossingen, zoals een nieuwe rivier door de Betuwe 

en afvoerdempende en conserverende maatregelen in zijrivieren in bovenstroomse landen (Inter-
nationale Rijncorridor).

De natuurorganisaties bieden:

•	 oog voor veiligheid bij natuurbeheer
•	 ervaring met klimaatbuffers en natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen
•	 ervaring met en bereidheid tot initiëren en regisseren van integrale gebiedsontwikkeling
•	 samenwerking met bedrijfsleven (baggersector) en onderzoeksinstellingen via samenwerkings-

overeenkomst CNK-Consortium Ecoshape (monitoring, techniekontwikkeling)
•	 inzet	grond	en	co-financiering	vanuit	natuurdossiers,	nationaal	en	Europees
•	 ervaring, capaciteit en bereidheid voor beheer en onderhoud over langere riviertrajecten (voor-

beeld beheerpilot Stadswaard Nijmegen, Beuningen en Oosterhout)
•	 samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
•	 inzet grote netwerk en achterban voor draagvlak.
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Bijlage 2H  
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta deelprogramma 
Wadden

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende ge-
volgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte teruggang in wa-
terveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden met “natuurlijke 
processen	waar	dat	kan	en	harde	maatregelen	waar	dat	moet”	(definitie	‘basisvoorwaarde	duurzaam-
heid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende gebiedsopgaven, dat is ef-
ficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	problemen	voor	anderen	veroorzaakt.	
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd met 
innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 
Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen we klimaatbuffers. Er is ervaring opgedaan, ken-
nis verzameld, er zijn lessen geleerd en er ontstaat steeds meer inzicht in de kosten-baten verhouding 
van dergelijke maatregelen ten opzichte van reguliere waterveiligheidsmaatregelen. In een separaat do-
cument wordt dieper ingegaan op het algemene gedachtegoed rond klimaatbuffers. Volgens afspraak 
met het Delta deelprogramma Wadden zet de CNK in voorliggend document uiteen op welke wijze de 
klimaatbuffer expertise naar ons idee bruikbaar kan zijn in het Delta deelprogramma. Dit vanuit het be-
sef dat een veilige inrichting van het Waddengebied niet alleen rekening moet houden met natuur, maar 
dat de natuur juist zelf daaraan kosteneffectief en met maatschappelijke meerwaarde kan bijdragen!
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Visie van de CNK op het deelprogramma Wadden: 
Geen gebied komt zo in aanmerking om de natuur in te schakelen voor waterveiligheid en zoetwa-
tervoorziening als het dynamische Waddengebied, onze laatste oernatuur. Optimale integratie van 
natuur en waterveiligheid is ook nodig, gezien de hoge beschermingsstatus via Natura2000 en de 
Werelderfgoedlijst. Daarom moeten volgens de CNK zeker in het Waddengebied natuurlijke oplos-
singen	per	definitie	beoordeeld	worden	als	serieus	alternatief	 in	elk	waterveiligheidsproject	 in	elke	
beleidsvariant. Experimenteren met natuurlijke oplossingen op korte termijn is een toekomstinveste-
ring. Dat geldt o.a. voor de verbetering van meer dan honderd kilometer afgekeurde zeewering langs 
de Waddenkust en het ecologisch verstoorde Eems-Dollard estuarium. We hebben het dan onder 
meer over het uitbreiden van kwelders en schorren, over natuurlijke duinvorming als alternatief voor 
dijkverzwaring en stuifdijken, over het klimaatrobuust maken van het bedreigde eiland Griend, bin-
nendijkse brakwaterbuffers en integrale oplossingen voor Lauwersmeer en Afsluitdijk. Het DP 2012 
schetst de noodzaak het belang van de ecologie te borgen in de deltastrategieën. Op een stakehol-
derbijeenkomst in mei 2012 heette dat: “waarborgen van veiligheid, maar ook kansen creëren voor 
natuur en duurzaam gebruik”. In de voorstellen voor mogelijke strategieën lijkt er bij alle beleidsvari-
anten, behalve ‘huidige aanpak’ behoorlijk wat ruimte te zijn voor natuur en natuurlijke oplossingen, 
iets dat wij zeker in het Waddengebied toejuichen.  

Veiligheid voorop en daarnaast borgen van ecologie, dat is in het kort de doelstelling van het Delta 
deelprogramma	Wadden.	De	 coalitie	 herkent	 zich	hierin,	maar	 vindt	dat	deze	doelen	per	definitie	
moeten worden geïntegreerd: niet natuur als ‘plusje’ op de waterveiligheidsopgave, maar als integraal 
onderdeel daarvan. Niet veiligheid en natuur maar veiligheid door natuur. Daarom zou de klimaatbuf-
feraanpak als voorkeur herkenbaar moeten zijn in alle Waddenstrategieën. De strategie ‘huidige aan-
pak’ zou in onze optiek alleen als referentie moeten worden gehanteerd, maar zou geen toekomst-
strategie mogen zijn. Als CNK zien we te veel aanwijzingen dat het knikpunt in de huidige aanpak van 
de sedimenthuishouding nabij is: bijvoorbeeld de sedimentbeschikbaarheid in de buitendelta’s tussen 
de eilanden neemt nu al af. Ook al is de voorspelling dat zeker de komende jaren de Waddenzee nog 
zal verzanden, het krimpen van de buitendelta’s moet ons waarschuwen dat ‘verdrinking van het wad’ 
wellicht dichterbij is dan we denken. De CNK dringt er bij het Deltaprogramma op aan hier serieus 
onderzoek naar te doen, zodat maatregelen niet te laat komen. 

De CNK ziet daarom urgentie in verdere uitwerking van de beleidsvariant ‘systeemingrepen’ , zoals 
het DP Wadden die formuleert bij fysieke knikpunten. Maar ook in de beleidsvarianten ‘preventie plus’ 
en (rond Den Helder, Lauwersmeer en Eems-Dollard)  ‘meerlaagsveiligheid’ ziet de CNK geen-spijt 
scenario’s waarin klimaatbuffers een belangrijk ingrediënt kunnen vormen.

Klimaatbuffers in het Waddengebied kunnen…
...  bijdragen aan waterveiligheid, door het bevorderen en vastleggen van sedimentatie en het opho-

gen van vooroevers en kwelders, bijvoorbeeld met sediment uit baggerwerkzaamheden (aftop-
pen van de golfoploop)

…  de beschermde natuur in het Waddengebied bestand maken tegen de zeespiegelstijging 
(‘meegroeien met de zee’)

…  de natuurlijke dynamiek van de zee ‘gratis’ het werk laten doen:  zandsuppleties aan de Noord-
zeezijde aan te brengen zodat de dynamiek in het Waddengebied de rest doet (zandtransport, 
zandmotoren). 

…  sterkere binnendijkse zoute/brakke kwel, overslagwater en hoge binnenwaterstanden bij hogere 
Waddenzeepeilen helpen opvangen, ‘zoete’ landbouw in de rest van het land veilig te stellen en 
tegelijkertijd nieuwe leefruimte creëren voor natuurwaarden, als die ruimte buitendijks toch in 
gevaar komen (Eems-Dollard).

…  bij ‘meerlaagsveiligheid’ worden ingezet als buffer tussen dijk en bebouwing (‘wisselpolders’ in 
het Eems gebied, opslibbing draagt bij tot afname vertroebeling).

…  goed worden ingepast in integrale gebiedsprocessen. Zo wordt ook het werken in de ‘tweede 
laag’	van	meerlaagsveiligheid	kostenefficiënt.

Kosten en baten
Op zich mogen natuurlijke oplossingen in een internationaal beschermd natuurgebied als het Wad-
dengebied best iets kosten. Het Waddenfonds biedt daarvoor gelukkig mogelijkheden. Toch hoe-
ven dergelijke maatregelen niet perse duurder te zijn. Omdat de mogelijke oplossingen zeer divers 
zijn is het moeilijk in zijn algemeenheid over kosten en baten te spreken. De ervaring van de afgelo-
pen	vijf	jaar	leert	dat	klimaatbuffers	kostenefficiënt	zijn.		Ook	al	omdat	dat	klimaatbuffers	zich	goed	
lenen voor een integrale gebiedsaanpak, waardoor meerdere doelstellingen tegelijk kunnen wor-
den gerealiseerd in hetzelfde, robuuste, project. Er wordt momenteel gerekend aan de verhouding 
kosten en baten van natuurlijke oplossingen. Zo is inmiddels gebleken dat een zandige oplossing 
voor de versterking van de Waddendijk bij de Prins-Hendrikpolder op Texel niet duurder is dan een 
traditionele aanpak. Met steun van de Deltacommissaris wordt nu ook onderzocht hoe de kosten 
zullen zijn in de beheer en onderhoudsfase. En hoe natuurlijker de gekozen oplossing, hoe minder 
er hoeft te worden gecompenseerd als gevolg van waterbouwkundige aanpassingen. Voor een 
internationaal natuurgebied als de Wadden is dat een belangrijk bestuurlijk punt van overweging. 
Voor innovatie met “groene keringen” op afgekeurde locaties van de primaire waterkering kan wel-
licht binnenkort het innovatiefonds uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2,5%) helpen tot 
uitvoerbare ontwerpen te komen of verkennende proeven te doen. 
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Altijd goed en op de toekomst voorbereid
Klimaatbuffers passen in elk Waddenscenario. Op alle locaties waar de bestaande waterkering niet 
meer voldoet aan de waterveiligheidsnormen (Derde toets) kunnen bijdragen aan kosteneffectieve al-
ternatieven voor ‘traditionele dijkverzwaringen’ en ons leren hoe de Wadden kunnen meegroeien met 
de zeespiegelstijging. Daarnaast moeten wij op korte termijn al experimenteren met oplossingen die 
wij later nodig hebben. De CNK ziet voor de korte termijn (t/m 2017) mogelijkheden voor het starten 
en/of uitvoeren van de volgende klimaatbufferprojecten: 

Werktitel klimaatbuffer Toelichting

Voorzetten en opschalen 
zeegrasproeven

Bevorderen natuurlijke slibvastlegging, borduurt voort op lopend 
klimaatbufferproject. Uitbreiding naar ook sublitoraal (ondergedoken) 
zeegras, dat nooit droogvalt, perspectiefvol als biobouwer.

Zachte Kustverdediging Texel T.h.v. Prins Hendrikpolder; natuurlijke uitvoering in planfase toege-
voegd

Kwelderontwikkeling De 
Schorren Bevorderen natuurlijke slibvastlegging

Kwelderontwikkeling Schier-
monnikoog Gebruik onderhoudsspecie jachthaven voor kwelderontwikkeling

Natuurlijke keringen overige 
afgekeurde dijktrajecten 
HWBP

Innovatiefonds HWBP helpt “waar het kan” natuurlijke alternatieven in 
de afweging te betrekken

Doorbraak stuifdijken Nieuwe doorbraak stuifdijken Schiermonnikoog e/o Terschelling t.b.v. 
veiligheid door natuurlijke dynamiek

Wisselpolders Eems-estua-
rium

Compensatie van steeds steilere randen van steeds diepere vaargeul: 
voorkomt groter ondermijningsgevaar zeedijken en compenseert eco-
logische disbalans door vaargeul en baggerwerken

Robuuste vooroever Oever-
sche schor TK vraagt integratie met project Afsluitdijk

Lauwersmeer
Natuurlijk getij en vispasseerbaarheid combineren met HWBP-opgave 
en waterberging Friese Boezen (integrale gebiedsaanpak) – tijd voor 
één goed doordacht integraal klimaatbufferconcept

Termunsterzijldiep berging Wellicht bergingsopgave combineren met HWBP-opgave (integrale 
gebiedsaanpak)

Onderhoudsbagger De 
Boontjes / vooroevers 
Zurich-Harlingen

Werk met werk, combineren met HWBP-opgave (integrale gebiedsaan-
pak)

Reactiveren Bocht van Wa-
tum/Marconi Delfzijl Dempen getijde-energie, verlaagt HWBP-opgave

Breebaartpolder Dempen getijde-energie en golfoploop. Sluit aan op bestaand project 
(haalbaarheidsproef loopt)

Klimaatbestendig Griend Experimenteren met natuurlijke oplossingen die ook elders toepasbaar 
zijn (Natuurmonumenten beheert Griend dan 100 jaar!)

Zoetwatervoorziening op de 
eilanden

De eilanden als voorbeeld voor de rest van Nederland (landbouw zon-
der zoetwateraanvoer)

Ook) voor de langere termijn (v.a. 2017) denkt de CNK aan kansen voor klimaatbuffers:

Natuurlijke keringen overige 
afgekeurde dijktrajecten HWBP

Innovatiefonds HWBP helpt “waar het kan” natuurlijke alternatieven 
in de afweging te betrekken

Brakwaterbuffers langs de 
Friese en Groninger dijken

Bufferzone voor zoute kwel bij hogere zeespiegel t.b.v. voor het ach-
tergelegen landbouwgebied. Brakke natuur is bestand tegen schom-
meling in zoutgehalte en natte natuur achter de dijk creëert een zoet-
waterbel die de zoute kwel beter buiten houdt. Voorbeelden Deinum 
en Klutenplas.

Afsluitdijk
Zacht voorwerk voor de Afsluitdijk, geïntegreerd met zoet-zoutover-
gangen; werk-met-werk HWBP-opgave; innovatieve opspuittech-
nieken t.b.v. waterveiligheid en vismigratierivier

Kwelderherstel Terschelling Een Dijk van een Kwelder; verkenning naar de golfreducerende wer-
king van kwelders’

Verbinding met de andere deelprogramma’s 
Een deel van de suggesties uit deze visie op het DP Wadden vergen afstemming met de DP-deelpro-
gramma’s IJsselmeer (Afsluitdijk e.o.), Kust (ervaringen zandmotor, wellicht aanvoer zand uit de kust) 
Veiligheid (kwelders en vooroevers in ontwerpnormen zeewering, meerlaagsveiligheid) en Zoetwater-
voorziening  (binnendijkse zoetwaterbuffers, waterberging Friese boezem, Lauwersmeer, zoetwaterber-
ging op de eilanden).  

Samenvatting van de propositie
De natuurorganisaties vragen:

•	 uitstralen van het principe: niet veiligheid en natuur maar veiligheid door natuur
•	 om altijd natuurlijke oplossingen te onderzoeken als beleidsalternatief, in elke beleidsvariant
•	 afstappen van de beleidsvariant ‘huidige aanpak’ 
•	 om serieus onderzoek naar het knikpunt sedimentevenwicht buitendelta’s-Waddenzee
•	 om natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen als groene keringen, kwelder- en vooroeveruitbrei-

ding, zandmotoren, binnendijkse overslagopvang meewegen als alternatief op alle HWBP-locaties 
(HWBP2 en nHWBP)

•	 om experimenten met biobouwers/zeegrasontwikkeling, klimaatbestendig Griend
•	 om pilots voor integrale aanpak, zoals Lauwersmeer en Afsluitdijk-vismigratierivier.
•	 om meer ruimte voor water, zoals wisselpolders Eems-Dollard en waterberging Friese Boezem

De natuurorganisaties bieden:

•	 oog voor veiligheid bij natuurbeheer
•	 ervaring met klimaatbuffers en natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen
•	 ervaring met (initiëren) integrale gebiedsontwikkeling
•	 samenwerking met bedrijfsleven (baggersector) en onderzoeksinstellingen via samenwerkings-

overeenkomst CNK-Consortium Ecoshape (monitoring, techniekontwikkeling)
•	 inzet	grond	en	co-financiering	vanuit	natuurdossiers,	nationaal	en	Europees
•	 ervaring met en capaciteit voor beheer en onderhoud vooroevers, kwelders en binnendijkse 
•	 brakwaterbuffers
•	 de bereidheid natuurdoelen voor het IJsselmeergebied anders in te vullen bij uiteenlopende  

peilscenario’s
•	 samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
•	 inzet grote netwerk en achterban voor draagvlak.
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Bijlage 2I  
Natuurlijke klimaatbuffers in het Delta deel- 
programma Zoetwatervoorziening

Inleiding
Nederland bereidt zich met het Deltaprogramma voor op een ander klimaat, met de bijbehorende 
gevolgen voor de waterhuishouding. Het Deltaprogramma kiest ervoor om de verwachte teruggang 
in waterveiligheid en zoetwatervoorziening  (www.deltacommissaris.nl) het hoofd te bieden met “na-
tuurlijke	processen	waar	dat	kan	en	harde	maatregelen	waar	dat	moet”	(definitie	‘basisvoorwaarde	
duurzaamheid’). Het Deltaplan pleit ook voor een integrale aanpak van verschillende gebiedsopga-
ven,	dat	is	efficiënter	en	voorkomt	dat	de	aanpak	van	het	ene	probleem	weer	problemen	voor	anderen	
veroorzaakt. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de afgelopen jaren veel expertise op-
gebouwd met innovaties waarbij de natuur wordt ingezet om de gevolgen van de klimaatverandering 
op te vangen. Deze natuurlijke waterveiligheidsoplossingen noemen we klimaatbuffers. Er is ervaring 
opgedaan, kennis verzameld, er zijn lessen geleerd en er ontstaat steeds meer inzicht in de kosten- 
baten verhouding van dergelijke maatregelen ten opzichte van reguliere waterveiligheidsmaatre-
gelen. In een separaat document wordt dieper ingegaan op het algemene gedachtegoed rond 
klimaat-buffers. Volgens afspraak met het Delta deelprogramma Zoetwater zet de CNK in voorlig-
gend document uiteen op welke wijze de klimaatbuffer expertise naar ons idee bruikbaar kan in dit 
generieke deelprogramma. Dit vanuit het besef dat een toekomstige inrichting van de Nederlandse 
zoetwatervoorziening  niet alleen moet rekening houden met natuur, maar dat de natuur daaraan 
zelf, kosten-effectief en met maatschappelijke meerwaarde kan bijdragen!
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Visie van de CNK op het deelprogramma Zoetwatervoorziening
Aandacht voor natuurlijke oplossingen begint in dit deelprogramma hand over hand gestalte te krij-
gen. In sommige strategische varianten is er aandacht voor ‘regionale zelfvoorziening’, ‘vasthouden’ 
en een wateraanvoersysteem dat wat meer rekening houdt met de natuurlijke loop van ons rivierwater 
(bovenstrooms innemen).  Er wordt echter nog lang niet altijd aan natuurlijke oplossingen gedacht: 
vasthouden kan bijvoorbeeld ook met kleinschalige ‘harde’ technieken als stuwtjes en omgekeerde 
drainage. Ook waterconservering in grondwater kan vaak ‘ouderwets technische’ vormen aannemen, 
zoals	infiltratie	via	buizen	en	pijpen,	en	benutting	daarvan	via	beregening	of	irrigatie.	Inname	hoger	
in het systeem wordt nog teveel gezien als een noodoplossing die wordt ingezet in periodes waarin 
de oude innamepunten verzilten in plaats van als een structureel, klimaatrobuust alternatief. We zien 
het voor onze coalitie als een uitdaging om het deelprogramma te prikkelen om daadwerkelijk te 
kiezen voor natuurlijke oplossingen waar het kan en daarmee niet nog verder verstrikt te raken in 
de schijnbare onomkeerbaarheid van technische ingrepen ten behoeve van het waarborgen van de 
zoetwatervoorziening.

Doel van DPZW is het werken aan een balans tussen vraag en aanbod van zoetwater bij een droger en 
warmer klimaat (W+). Deze balans kan bereikt worden door reductie van de vraag en/of vergroten of 
optimaliseren van het aanbod. Verschillende beleidsvarianten gaan anders om met de ontwikkeling 
van de vraag. Veelal wordt het bestaande zoetwatergebruik geëxtrapoleerd naar een verwachte eco-
nomische ontwikkeling, zonder rekening te houden met innovaties aan de vraagkant. Gezien de aard 
van de doelstelling, omgaan met een verwachte grotere zoetwaterschaarste, is dat een benadering 
waar de natuurorganisaties zich maar moeilijk in kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor chloridenormen 
die scherper zijn dan in de praktijk nodig is. Zelfs voor zoutgevoelige teelten, als die verder innoveren 
naar meer zoutresistentie.  

Wel ziet de CNK dat in het deelprogramma, vanuit enkele extreme beleidsvarianten momenteel ook 
scenario’s ontwikkelt die vooral proberen aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkelingen: vooral in 
de scenario’s  ‘Leven met Water’ en ‘Zelfredzaamheid’ ruimen meer plaats in voor vasthouden en be-
perken van de vraag, waardoor ze mogelijk meer ruimte bieden aan klimaatbuffers dan ’technische’ 
varianten als ‘Veilige delta’. In gebieden waar de aanvoer van water niet mogelijk is zonder extreme 
kosten voor onnatuurlijke aanvoerroutes, zoals in Hoog Nederland en onze eilanden in de Delta en 
het Waddengebied draait het nu al om zelfvoorziening. Ook nu is daar rendabel landbouw te bedrij-
ven, daarmee zijn ze een voorbeeld voor de rest van Nederland. Met slimmere teeltwijzen, zout- en 
droogteresistente gewassen èn het vasthouden en conserveren van zoet water in klimaatbuffers moet 
dat nog veel beter kunnen. Net als het voorkómen van wateroverlast met natuurlijke waterbergings-
gebieden veel baat heeft gehad van een norm voor wateroverlast, zo zou een norm voor zoetwater-
zelfvoorziening het zoeken van dergelijke oplossingen kunnen stimuleren.

Met klimaatbuffers kunnen natuurorganisaties helpen met het verder verkleinen van de zoetwater-
vraag door het water zelf zo effectief mogelijk vast te houden en waar mogelijk de natuurdoelen af te 
stemmen op de natuurlijke dynamiek van de waterkringloop. Hierdoor blijft er meer water beschik-
baar voor andere functies. Soms levert de natuur zo zelfs langer water van hoogwaardige kwaliteit, 
bijvoorbeeld voor de drinkwatervoorziening of om het droogvallen van waterlopen te voorkomen 
of uit te stellen. Onverwijlde uitvoering van het bestaande verdrogings-bestrijdingsbeleid in de zg. 
TOP-gebieden is daarvoor een eerste vereiste. Waar dat kan worden gecombineerd met andere maat-
regelen als het vasthouden en conserveren van neerslagpieken kunnen meerdere doelen uit het Del-
taprogramma worden gediend, ook buiten de lijst van TOP-gebieden. Zo kan “TOP-plus” goedkoper 
uitpakken dan een geïsoleerd verdrogingsbestrijdingsbeleid.

De zoetwatervoorziening in Laag Nederland is natuurlijk niet gebaat met brakwaterlozingen uit diepe 
droogmakerijen op de boezem. Zoute kwelreductie door peilopzet of isolatie van brakke kwel in 
natuurgebieden of zoutwaterlandbouw moet, waar mogelijk, worden toegepast. Waar dat (nog) niet 
kan is het zaak het rivierwater van zo dichtbij mogelijk te halen en gebruik te maken van natuurlijke 
aanvoerroutes, die niet door verzilting worden bedreigd. Het plan ‘Laagwater 2.0’, in dialoog met de 
waterschappen ontwikkeld, is zo’n voorstel voor een natuurlijker en duurzamer wateraanvoerroute. 
Als bijkomend voordeel hoeft er minder rivierwater te worden verspild voor het terugdringen van 
zoutwater via de Nieuwe Waterweg en kan dit worden gebruikt voor een natuurlijker waterhuishou-
ding met minder verziltingsrisico’s in de regio Haringvliet/Hollands-Diep.

Veel van deze klimaatbuffersvoorstellen passen ook in de beleidsvariant ‘Optimalisatie’, waarmee de 
huidige praktijk kan worden bijgestuurd in de richting van een duurzamere zoetwaterhuishouding. 
Zo’n scenario is voor de kortere termijn mogelijk voor de hand liggend (no regret maatregelen). Daar-
bij is het nog wel een probleem dat er nog teveel naar deelgebieden en deeloplossingen wordt ge-
keken. Integrale oplossingen, die zich goed verdragen met het benutten van het natuurlijke systeem 
komen daardoor (nog) niet sterk in beeld. 

Intermezzo: Laagwater 2.0 en ‘vasthouden
In het kader van klimaatbufferprogramma van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het 
Wereld Natuur Fonds bureau Stroming de strategische studie Laagwater 2.0 laten doen. Laag-
water 2.0 is een idee over andere aanvoer van rivierwater naar het Groene Hart. Daardoor 
kan het door verzilting bedreigde inlaatpunt uit de Lek en Hollandse IJssel bij Gouda worden 
opgeheven en vervangen worden door een natuurlijker aanvoer van gegarandeerd zoet ri-
vierwater “vanuit het oosten”. Deze andere visie op het aanbod stelt de omvang van de vraag 
in het Groene Hart niet ter discussie. Dat gebeurt wel door projecten die zijn gericht op het 
vasthouden van schoon systeemeigen water in die regio (IJsselmonde, Schoonwatervallei Cas-
tricum, Bodegraven-Noord). Niettemin zal er in het Groene Hart altijd extern rivierwater nodig 
zijn, omdat aanvoer via kwel ontbreekt en wegzijging naar diepe droogmakerijen zeer lastig is 
te tackelen. Daarom passen deze benaderingen goed naast elkaar. De CNK zou daarvoor een 
totaalplaatje kunnen schetsen.

De CNK heeft een voorkeur voor de beleidsvarianten ‘Leven met Water’ en ‘Zelfredzaamheid’. Zo 
nodig kunnen elementen daaruit als ‘altijd-goed’ maatregelen hun toepassing vinden de variant ‘Op-
timalisatie’. Maar in alle scenario’s is plaats voor natuurlijke uitvoeringen van noodzakelijk geachte 
maatregelen. 

In sommige provincies heeft de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur geleid tot het instellen 
van een nieuwe categorie natuur: de Groen Blauwe Hoofdstructuur. Het zijn gebieden waar natuur ge-
combineerd wordt met water, landschap en andere functies. Financiering komt ook uit andere bron-
nen dan alleen natuurgelden. Juist deze gebieden bieden ruimte voor het realiseren van natuurlijke 
klimaatbuffers. Het combineren van wateropgaven, natuur en zo mogelijk ook economische ontwik-
kelingen, zoals recreatie is hier de opgave. In Overijssel is het daarbij nadrukkelijk de bedoeling dat 
economische ontwikkelingen een bijdrage leveren aan blauwe en/of groene doelen. Voorbeeld is het 
stroomgebied van de Regge.
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Klimaatbuffers, altijd goed 
Klimaatbuffers passen in elke beleidsvariant van DP-Zoetwatervoorziening. En (dus) in een pakket ‘altijd-
goed’ maatregelen. De volgende concepten zijn daarbij bruikbaar:

•	 water vasthouden en conserveren in bovenstroomse delen van stroomgebieden (veel beek- en 
hoogveenherstelprojecten, oftewel beeksponsen en veensponsen), bestaand voorbeeld Barger-
veen-Runde-Ruiten Aa 

•	 ‘zilte klimaatoases’ voor brakke natuur e/o zilte landbouw waar zoute kwel wordt ‘opgesloten’ en 
dus geen kostbaar zoetwater voor doorspoeling nodig is (bestaand voorbeeld Zwaakse Weel) 

•	 integrale zoetwaterconservering natuur en landbouw
•	 schoon water vasthouden, scheiden, herverdelen en conserveren (bestaand voorbeeld Schoonwater- 

vallei Castricum, Hunzedal)
•	 trapsgewijs vasthouden en conserveren (overgangen van hoge naar lage eisen aan waterkwaliteit en 

grondwaterstand (nog niet uitgewerkt idee: Land van de Vier Zwaluwen)
•	 herstel natuurlijke wateraanvoerroutes (uitgewerkt idee: Laagwater 2.0)

Veel lopende projecten van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, maar ook vergelijkbare projecten van 
de waterschappen, spelen zich af in beekdalen. Tot nu toe ligt de focus daar sterk op ‘bovenstroomse 
berging’, door hermeandering en vergroten van het winterbed van de beek. Via half-afgesloten zijar-
men,	verondieping,	profielversmalling	en	gericht	vasthouden	van	kwel	uit	natuurgebieden	draagt	hier	
bij aan het verlengen van de watervoerende periode.  Dat is ook in stakeholders als de landbouw en 
drinkwaterbedrijven.

Voorbeelden zijn de beekherstelprojecten in de systemen van Drentse- en Ruiten Aa, Vledder Aa, Dom-
mel, Geleenbeek e.a. Waar hoog in het afstroomgebied hersteld hoogveen ligt, zoals het Drentse Bar-
gerveen,	 of	 kwel	 aan	 de	 flanken	 kan	worden	 opgevangen	 in	 herstelde	 natuurgebieden	 zoals	 bij	 de	
klimaatbuffers Hunze (Dr) en Regge (Ov) ontstaan pas echt mogelijkheden voor zoetwaterconservering. 
Als maatregel tegen herstel van verdroogde natuur, maar ook voor andere vragers van hoog-kwalitatief 
water, zoals drinkwaterproducenten of de glastuinbouw. Ottershagen en Westerhoeven in Noordoost 
Twente zijn andere gebieden met zulke kansen, net als is gebeurd in het waterwingebied Wierden. In 
beeksystemen waar die mogelijkheden niet zijn is het zaak om water vast te houden in de haarvaten 
van het stroomgebied en dit te conserveren in natte natuurgebieden of gebieden met ander aangepast 
landgebruik (blauwe diensten). De CNK-partners doen graag suggesties voor nader onderzoek naar zo’n 
‘klimaatbeek’ (Stowa) in beeksystemen waar zij veel natuur beheren.

Robuuste natuurgebieden kunnen een rol vervullen voor het agrarisch zoetwatergebruik in het zomer-
halfjaar. Neerslagoverschot in het vroege voorjaar niet afvoeren naar zee, maar opslaan in of om natuur-
gebieden. Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO-Nederland noemt dergelijke oplossingen 
Alterra berekende dat de 7%-braaklegregeling uit het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid op 
deze manier als een tweesnijdend zwaard kan worden ingevuld. Op die manier is een uitgewerkt plan 
voor de Veenkoloniën wellicht toch haalbaar. Op deze punten hebben de landbouw en natuurorganisa-
ties gezamenlijke belangen.

Ook met vasthouden en herverdelen van schoon gebiedseigen water in West-Nederland kan veel ef-
ficiënter	met	gebiedseigen	water	worden	omgegaan,	zoals	in	de	klimaatbuffer	Schoonwatervallei	Cas-
tricum. Om verdroogde natuurgebieden kan water worden vastgehouden in opeenvolgende compar-
timenten waarin een natuurlijk peilregime en hoge waterkwaliteit geleidelijk verlopen naar agrarische 
omstandigheden (Land van de vier zwaluwen), ook dat spaart ’s-Zomers kostbaar zoet water uit. Als 
hierbij veengronden worden ingeschakeld kan zo tevens een halt worden toegeroepen aan veenoxidatie 
en bodemklink, juist nu ontstaat daarvoor beleid bijveel waterschappen. CNK-partners hebben hiervoor 
concrete ideeën, bijvoorbeeld voor een ‘klimaatbuffer Krimpenerwaard’.

In West- en Noord-Nederland kan brakke kwel geïsoleerd gehouden worden in natuurgebieden met 
brakwaterdoelen, zoals nu al in de Zwaakse Weel (Zld) of de Harger- en Pettener Polder (NH) en natuur-
gebieden ten zuiden van Harlingen en op Texel. Dat kan op veel meer plaatsen in de kuststrook. Naast 
brakke natuur zou daar ook geëxperimenteerd kunnen worden met zilte landbouw of met zoutresistente 
doorontwikkelde andere agrarische producten. Buiten deze oases blijft het water dan mooi zoet en is 
niet langer behoefte aan het dure doorspoelen met schaars rivierwater.

Klimaatbuffers bieden naast kwantitatieve ook dus kwalitatieve voordelen. Als gevolg van een betere 
waterkwaliteit neemt  de economische waarde van het water toe. Een gebied  wordt aantrekkelijker voor 
recreatie en toerisme.  Er valt meer te beleven voor vissers, watersporters en natuurliefhebbers. Een kli-
maatbuffer kan een gebied een economische impuls geven.

Werken met klimaatbuffers kan leiden tot kostenbesparing doordat natuurlijke oplossingen in de fasen 
van aanleg en/of beheer en onderhoud vaak goedkoper zijn dan ‘traditioneel civieltechnische’, zoals 
duur doorspoelen en met gemalen in stand houden van allerlei kunstmatige peilvakken. Ook het in-
tegreren van (middelen voor) waterkwaliteit (KRW), zoetwatervoorziening, natuur en recreatie met de 
waterveiligheidsopgave	maakt	robuuste	en	kostenefficiënte	gebiedsprojecten	mogelijk.	Dit	blijkt	uit	de	
ervaringen met twintig klimaatbufferpilots van de CNK: de investeringen van Rijkswaterstaat en de wa-
terschappen	gingen	daar	gepaard	met	een	gemiddeld	zesvoudige	cofinanciering	van	andere	partijen.	
De CNK roept het deelprogramma Zoetwatervoorziening op dit te betrekken in de kosten-baten en 
kosteneffectiviteitsanalyses.
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Altijd goed en op de toekomst voorbereid
De CNK ziet, zowel voor de korte als de lange termijn (tot/na 2017) mogelijkheden voor het starten en 
uitvoeren van een groot aantal klimaatbufferprojecten: 

Werktitel klimaatbuffer Toelichting

Inrichting brakwatergebied 
Klutenplas en Deinum (Fr)

Zilte natuuroase: opvang brakwaterkwel t.b.v zoet houden aangrenzende 
landbouwregio

Laagwater 2.0
Ontwikkelen permanente alternatieve zoetwateraanvoerroute Groene 
Hart met ontwikkeling natuur, landschap en recreatie, integrale gebieds-
ontwikkeling

Klimaatbuffer Krimpenerwaard Duurzame en klimaatbestendige veenweiden: tegengaan veenoxidatie, 
bodemklink met behoud van natuur en agrarische functie

Groene Ruggengraat, Natte As 
door Groene Hart

Klimaatcorridor. Bergen, vasthouden, conserveren en tegengaan 
veenoxidatie; recreatie bij de stad en integrale gebiedsaanpak

Omhoog met het Veen’ in het 
Ilperveld

Innovatief project vasthouden, conserveren en herstel sponswerking, 
bodemklink en veenoxidatie

Bovenlopen Mark en Dommel Bovenstrooms bergen, vasthouden en conserveren; recreatie bij de stad 
(Breda resp. Eindhoven) en integrale gebiedsaanpak

Integraal beekherstel en herstel 
sponswerking Hoog Nederland

Tal van projecten in Hoog Nederland. Bovenstrooms bergen, vasthouden 
en conserveren; integrale gebiedsaanpak met andere gebiedsfuncties als 
drinkwatervoorziening, recreatie e.a. (Hier is desgewenst een voorlopig 
overzicht van te presenteren)

Pilot Klimaatbeek
I.s.m. Stowa en Consortium Ecoshape (Building with Nature)      onder-
zoek, ontwikkeling en monitoring vasthoudende vermogen beekdal-
met-bovenlopen/haarvaten

Van Bargerveen tot Dollard tou

Integraal klimaatbestendig maken compleet stroomgebied Runde, Rui-
ten/Mussel/Westerwolse Aa: vasthouden, ccnserveren en bovenstroom-
se berging; incl. herstel Zwarte Meer t..b.v. berging neerslagoverschot 
Bargerveen t.b.v andere functies

Holland Mout, Eemshaven e.o.
Studie met Holland Mout (Eemshaven) en Northwater naar geschiktheid 
natuurgebieden voor vasthouden zoet proceswater in natuurgebieden 
(o.a. groot Hondshalstermeer)

GLB en waterconservering 
Veenkoloniën

‘Blauw’ toepassen toekomstige 7% braaklegregeling, zodat gebiedseigen 
waterconservering economisch haalbaar wordt.

Duurzame zoetwatervoorzie-
ning  Grootglimmerpolder

Klimaatbuffer Friese Boezem Waterberging als alternatief voor/aanvulling op gemaal Lauwersmeer; 
onderzoeken of dit ook zoetwatervoorziening kan dienen.

Zoetwaterbuffers PAS/N2000 in 
Overijssel

Zoetwatervoorziening koppelen aan Programatische Aanpak Stikstof 
N2000. Met PAS gelden zullen buffers rond N2000 worden aangelegd. 
Combineren met klimaatbuffers voor regionale waterconservering. 
Engbertsdijkvenen, Wierdenseveld, Boetelerveld, Oldematen, Vecht- Be-
neden Regge, Springendal/Dal van de Mosbeek, Bergvennen, Achter de 
Voort/ Agelerbroek/ Volterbroek, Dinkelland, Landgoederen Oldenzaal, 
Buurserzand/Haaksbergerveen.

Verbinding met de andere deelprogramma’s

Het DP deelprogramma Zoetwatervoorziening is sterk verbonden met de deelprogramma’s IJsselmeer, 
Rivieren en ZW-Delta. Sterker nog, de zoetwatervarianten (scenario’s) zijn sterk bepalend voor de mo-
gelijkheden om ook in deze deelprogramma’s kansen te kunnen benutten. De CNK levert graag haar 
denkkracht richting een integrale denkwijze met als uitgangspunt natuurlijk als het kan. Laagwater 2.0 
biedt daartoe prachtige kansen.

Propositie
De natuurorganisaties vragen:

•	 een gezond ecosysteem als gelijkwaardig element in de doelstelling van het deelprogramma
•	 om altijd natuurlijke oplossingen te onderzoeken als beleidsalternatief, in elke beleidsvariant een 

grensoverschrijdende interesse van het deelprogramma in de wensen en mogelijkheden van vooral 
DP-Rijnmond-Drechtsteden, ZW-Delta en IJsselmeer

•	 bij voorkeur verdere uitwerking van de beleidsvarianten ‘Leven met Water’ en ‘Zelfredzaamheid’
•	 volwaardige uitwerking van de voorstellen van Laagwater 2.0 voor alternatieve aanvoer van zoetwa-

ter naar het Groene Hart
•	 ontwikkeling van een norm voor zelfvoorziening
•	 opname van klimaatbuffers in een no-regretpakket voor de zoetwatervoorziening
•	 integrale analyse van maatschappelijke kosten en baten bij de inzet van klimaatbuffers: besparingen 

in andere dossiers moeten daarbij worden meegewogen en v.v.
•	 onderzoeken van de mogelijkheden om waterbergingsgebieden uit te breiden met een zoetwater-

conserveringsfunctie
•	 zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening bij 

een droger zomerklimaat
•	 opdracht vanuit het DP-Zoetwatervoorziening voor een pilot ‘Klimaatbeek’ aan STOWA, CNK, Ecos-

hape/Building with Nature, LTO

De natuurorganisaties bieden:

•	 oog voor veiligheid bij natuurbeheer
•	 ervaring met klimaatbuffers en natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen
•	 ervaring met (initiëren) integrale gebiedsontwikkeling
•	 samenwerking met bedrijfsleven (baggersector) en onderzoeksinstellingen via samenwerkingsover-

eenkomst CNK-Consortium Ecoshape (monitoring, techniekontwikkeling)
•	 inzet	grond	en	co-financiering	vanuit	natuurdossiers,	nationaal	en	Europees
•	 ervaring met en capaciteit voor beheer en onderhoud vooroevers en rietlanden
•	 de bereidheid natuurdoelen voor het IJsselmeergebied anders in te vullen bij uiteenlopende peil-

scenario’s
•	 samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
•	 inzet grote netwerk en achterban voor draagvlak. 
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